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Seime neslūgsta priešprieša dėl 
valstybės kontrolieriaus 

Viln ius , sausio 18 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis ir LDDP va
dovas Česlovas Juršėnas pir
madienį spaudos konferen
cijose tęsė valdančiosios koa
licijos ir opozicijos ginčą dėl 
prezidento pakartotinai tei
kiamo kandidato į valstybės 
kontrolieriaus postą Kęstučio 
Lapinsko. 

„Prezidentas, mano many
mu, pasikarščiavęs ar karš
čiuodamasis, tuoj pat puolė 
rašyti iš naujo teikimą to pa
ties kandidato. Tai lyg keistai 
atrodo, bet aš manau, kad 
karščiuojasi jauni patarėjai", 
spaudos konferencijoje sakė 
V. Landsbergis. 

Praėjusį ketvirtadienį per 
balsavimą Seime K. Lapinsko 
kandidatūrai patvirtinti prit
rūko trijų balsų. Konservato
rių frakcija vienintelė pa
reiškė nepritarianti K La
pinsko kandidatūrai. Prezi
dentas į tai atsakė pareiš
kimu, kad jo neįtikino konser
vatorių argumentai ir tą pa
čią dieną pakartotinai patei
kė K. Lapinsko kandidatūrą. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius tuomet apkaltino prezi
dentą „didinant politinę 
įtampą ir valdžios šakų poli
tinį supriešinimą". 

Vytautas Landsbegis, pa
rašytas pakomentuoti šią 
įdomią situaciją, teigė, kad 
„galima įstatymu numatyti, 
kiek kar tų prezidentas gali 
teikti tą patį kandidatą". 
„Tikrai tur i būti kokia nors 
riba, kad neatrodytų juokin
gai. Kai kas gali žiūrėti ir į 
pakartotinį siūlymą kaip į 

.juokingą. Bet jau trečią kartą 
siūlymo tikrai neturėtų būti", 
svarstė V. Landsbergis. 

Kitoje spaudos konferenci

joje Č. Juršėnas sake, kad 
apie šią galimybę V. Lands
bergis užsiminė „ne juokais". 
Tačiau, LDDP vadovo nuo
mone, priimti tokt įstatymą 
Seime ir tikėtis, kad jį pasi
rašys prezidentas, yra „ne
labai realus " planas. 

„Kęstutis Lapinskas netin
kamas dėl to, kad jis nebus 
valdomas", teigė Č. Juršėnas. 
Jo nuomone, „tik mafija gali 
džiaugtis", kad nėra paskirti 
Specialiosios tyrimų tarny
bos. Mokesčių inspekcijos, 
Muitinės departamento ir 
valstybes kontrolės vadovai. 

Č. Juršėnas vylėsi, kad 
„tvarką padarys" grįžęs kon
servatorių valdybos pirminin
kas premjeras Gediminas 
Vagnorius. LDDP vado nuo
mone, G. Vagnorius „neis į 
konfliktą su prezidentu" ir 
įtikins dalį konservatorių bal
suoti už K Lapinsko kandi
datūrą. 

Seimo socialdemokratų 
frakcijos seniūnas Aloyzas Sa
kalas teigia, kad Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis konfrontuoja su prezi
dentu Valdu Adamkum todėl, 
kad mano esąs „visų geriau
sias prezidentas". 

„Tenka pripažinti, kad Sei
mo pirmininkas turi puikią 
atmintį ir niekados nepa
miršta to, kas jam atrodė, jog 
buvo padaryta ne taip.", sakė 
socialdemokratas ir priminė 
Aukščiausios tarybos laikus, 
kuomet K Lapinskas buvo 
tarp tų, kurie kelių balsų 
persvara atskyrė prezidento 
ir Rusijos kariuomenės išvedi
mo referendumus, o tai, anot 
Sakalo, „sukliudė tuometi
niam AT pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui tapt i prezi
dentu". 

Sausio 17 dieną Vilniuje, Nepriklausomybes aikštėje, iškilmingą eiseną, skirtą krašto apsaugos savanorių pajė
gų įkurimo S-osioms metinėms, stebėjo Lietuvos Seimo, vyriausybes, kariuomenės vadovai, vilniečiai, miesto 
svečiai. 

Nuotr.: (1 eilėje iš kaires) Krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius, Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, kariuomenes vadas, generolas majoras Jonas Andriškevičius ir savanorių vadas, pulkininkas Ar 

(Elta) vydas Pocius. 

Savanoriai — Lietuvos 
nepriklausomybės atrama 

Vilnius , sausio 17 d. (Elta) gų štabe: čia įteikti apdovano
jimai nusipelniusiems sava
noriams, taip pat oficialiai pa
skelbta, kad Lietuvos savano
rių vadų mokymo centrui su
teiktas part izanų vado Juozo 
Lukšos-Daumanto vardas. 

Savanorių pajėgos pradėjo 
kurt is atgimimo metais. Svar
biomis Lietuvai Akimirkomis 
savanoriai buvo Aukščiausio
sios tarybos-Atkuriamojo Sei
mo gynėjų gretose, budėjo prie 
vyriausybės, savivaldybių pas
tatų, televizijos bokšto, kitų 
strateginių objektų. Dabar sa
vanoriai taip pat saugo svar-

Parlamente atsirado takoskyra 
„į kairę ir \ dešinę" 

Vilnius , sausio 18 d. (Elta) 
"— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis apgailestauja, 
kad už lėšas krašto apsaugai, 
kurios numatytos Krašto ap
saugos sistemos finansavimo 

' 'strategijos įstatyme, nedrįso 
balsuoti visi kairieji kartu su 
vadinamuoju centru. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje j is pabrėžė, kad taip 
Seime, labiau negu anksčiau, 
ryškėja takoskyra į kairę ir į 
dešinę. Pasak V. Landsbergio, 
kairėje yra LDDP, socialde
mokratai ir Centro sąjunga, 

* Tarptautinis va l iu to s 
fondas (TVF) pranešė, kad 
Lietuvos einamosios sąskaitos 
deficitas (ESD) 1998 m. buvo 
didžiausias pasaulyje. TVF 
gruodžio mėnesį paskelbė 
spėjimus apie pasaulio 100 
valstybių einamosios sąskai
tos balansą, kuriame Lietuvai 
numatomas 13.5 proc. BVP 
dydžio einamosios sąskaitos 
deficitas. Kiek mažesnį eina
mosios sąskaitos deficitą pa
gal šias spėliones 1998-aisiais 
turės Nigeria (11.6 proc.). Es
tijai numatomas 9.1 proc., 
Latvijai — 5.5 proc. ESD. 

* Rusijos Karaliaučiaus 
sr i t i es gubernatorius Leo-
nid Gorbenko išgyrė Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų, pa
reiškęs, kad jam reikėtų dė
koti už gerą kaimynystę. Gu
bernatorius apibūdino Lietu
vos prezidentą kaip „protingą 
ir lankstų politiką". CBNS> 

dešinėje — Tėvynės sąjunga ir 
krikščionys demokratai. 

Pasak V. Landsbergio, įsta
tymas dėl krašto apsaugos sis
temos finansavimo strategijos 
išreiškia nuostatą dėl Lietu
vos valstybės savigynos, pasi
rengimo bendradardabiauti ir 
dalyvauti Šiaurės Atlanto val
stybių bendrose pastangose, 
tame įstatyme pabrėžtas Lie
tuvos principinis apsisprendi
mas jungtis į Šiaurės Atlanto 
sąjungą. 

„Suprantama, kad tai nepa
tinka kai kam Rytuose, kai 
kam pačioje Lietuvoje", sakė 
Seimo pirmininkas. J is paste
bėjo, kad Lietuvoje mėginama 
sulipdyti „pokomunistinių 
partijėlių" sąjungą prieš NA
TO, stiprinamos priešiškos 
Europos Sąjungai nuotaikos. 

V. Landsbergis taip pat pa
stebėjo, kad Rusijos Dūma 
savo priimamais vienas po ki
to dokumentais priekaištauja 
Lietuvai, išpuoliai prieš Balti
jos valstybes darosi norma. 

* Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minis
terija pirmą kartą parengė in
formaciją, atspindinčią valdi
ninkų kaitą per pastaruosius 
2 metus, moterų ir vyrų skai
čių, jų amžių ir darbo stažą, 
išsilavinimą. Lietuvos valdi
ninkijoje vyrauja moterys — 
jos sudaro daugiau kaip pusę 
darbuotojų. Savivaldos insti
tucijose darbuotojų vyrų yra 
tik 27 proc. <Ut> 

— „Savanoriškoji Lietuvos ka
riuomenė — neatskiriama ir 
kartu ypatinga Lietuvos ka
riuomenės dalis", sekmadienį, 
veikindama savanorius per 
Nepriklausomybės aikštėje 
Vilniuje surengtą iškilmingą 
rikiuotę, skirtą Krašto apsau
gos savanorių pajėgų įkūrimo 
aštuntosioms metinėms, sakė 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Pasak jo, savanoriai įkūnija 
„ne tik teritorinę, bet ir doro
vinę, moralinę, patriotinę gy
nybą". 

„Laiminga tauta, kuri pavo
jaus valandą turi savanorius", 
teigė krašto apsaugos minist
ras Česlovas Stankevičius. Jo 
žodžiais, per 8 metus savano
rių pajėgos „išaugo, tapo ge
riau apmokytos ir organizuo
tos". 

Savanorius pasveikino ir . . 
kariuomenės vadas generolas *^m^^jg*?"* t^"ai 
majoras Jonas Andriškevičius 

tus objektus, rūpinasi naujokų 
šaukimu į privalomąją krašto 
apsaugos tarnybą. 

Oficialiai savanoriai Lie
tuvoje įteisinti 1991 m. sausio 
17 d., kai Aukščiausioji tary-
ba-Atkuriamasis Seimas pri
ėmė Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos įstatymą. 

Pulkininko Arvydo Pociaus 
vadovaujamose pajėgose da
bar nuolat tarnauja apie 2,000 
karininkų ir puskarininkių 
joms taip pat priklauso apie 
10,000 neetatinių savanorių, 
kurie kartą per mėnesį — sa
vaitgaliais — atvyksta į teri
toriniuose gynybos štabuose 
įsikūrusius mokymo centrus ir 
tobulina savo karinius įgū
džius. biausius tiltus, oro uostus, ki-

NATO užimta vidaus 
problemomis ir šiemet 

„kvietimų nedalins" 
Vi ln ius , sausio 18 d. (BNS) 

— Lietuvoje viešintį JAV ne-

Istorinėje aikštėje prie Sei
mo rūmų buvo išsirikiavę visų 
dešimties savanorių rinktinių 
būriai, buvo padėta gėlių prie 
Seimo gynėjų paminklo ir sa
vanorio Artūro Sakalausko 
žūties vietoje. Po to — sureng
tas minėjimas savanorių pajė-

Lietuvos karininkai 
tikrins Rusijos 
Baltijos laivyną 

Karaliaučius, sausio 18 d. 
(BNS) — Pirmadienį į Rusi
jos Baltijos laivyną atvyko 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
tikrintojų grupė, vadovauja
ma majoro Viktoro Liepinio. 

Iki sausio 21 dienos keturi 
kariniai specialistai tik
rins pateiktą informaciją apie 
Karaliaučiaus srities kari
nius objektus. 

Darbo planas bus suderin
tas, tikrintojams atvykus. 
Rusijos Baltijos laivyno šta
be manoma, kad kaimyninės 
valstybės kariai daugiausia 
domėsis karinėmis dalimis, 
esančiomis Lietuvos pasie
nyje. 

Pasitikėjimo ir saugumo 
stiprinimo Europoje priemo
nių sutartis, kuria grindžia
mi panašūs karinių tikrintojų 
vizitai, buvo pasirašyta 1990 
m. kovo 9 dieną Vienoje. Prie 
jos jau prisijungė 55 valsty
bės. 

instituto „RAND Corporation' 
atstovą Robert Nurick pirma
dienį priėmė Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis. 

R. Nurick dalyvavo prieš 3 
metus ruošiant RAND studiją 
apie NATO plėtrą. Anot jos, 
1995-1996 m. Lietuva ir kitos 
Baltijos valstybes nebuvo pa
kankamai pasiruošusios, kad 
būtų pakviestos prisijungti 
prie sąjungos pirmajame plėt
ros ra te . 

Minėtoji studija turėjo ne
mažai įtakos sprendimams 
per NATO viršūnių konferen
ciją Madride. Kitas studijos 
bendraautorius Ronald Asmus 
dabar yra aukšto rango parei
gūnas JAV Valstybės departa
mente. 

Pirmadienį R Nurick žur
nalistams sake. kad susitiki
me su V. Landsbergiu kalbėta 
apskritai apie padėtį artėjant 
balandį numatytai konferenci
jai Vašingtone. Jis tvirtino ne
dalyvaująs naujos NATO plė
tros studijos kūrime ir nepra
nešė, ar toks veikalas yra ren
giamas RAND. 

Pabrėždamas, kad kalba ne 
RAND vardu, jis pripažino 
Lietuvą „padarius pastebimą 
pažangą". Jis gerai įvertino 
Seimo priimtą įstatymą, ku
riuo įsipareigojama laipsniš
kai iki 2001 m. didinti išlaidas 
krašto apsaugos sistemai. 
„Bus atsižvelgta į tai , ar šie 
ketinimai rimti, ar pagrįsti de-

Rusijos p r e z i d e n t a s 
vėl pagu ldy t a s į l i gon inę 

M a s k v a , sausio 18 d. >In-
terfak-BNS) — Rusijos prezi
dento Boris Jelcin. sekmadie
nio rytą paguldyto į ligoninę 
„dėl ūmios kraujuojančios 
skrandžio opos", sveikatos 
būkiė pastovį, pirmadienio 
naktį valstybes vadovo sekre
torius spaudai Dmitrij Jaku-
škin pareiškė tiesioginėje tele
vizijos laidoje. 

Kalbėdamas apie „įgalio
jimų ir branduolinio mygtuko 
perdavimą", D. Jakušk ia pab
rėžė, kad „tam nėra reikalo, 
prezidentas atlieka visas savo 
pareigas". 

Tuo tarpu į pranešimą, kad 
Rusijos prezidentas paguldy
tas į ligoninę, Rusijos politi
nės viršūnės reaguoja labai 
įvairiai. 

Valstybes Dūmos pirminin
kas Genadij Selezniov pareiš
kė, jog būtina, kad B. Jelcin 
pasirašytų įsaką, kuriuo re
miantis, j am sergant, įgalio
jimai valdyti jėgos s t ruktū
ras ir VRM būtų perduoti 
ministrui pirmininkui Jevge-
nij Primakov. 

Kaip mano Selezniov, ma
tyt, prezidentas „labai ilgai 
bus ligoninėje". Daugiau ko
mentuoti parlamento pirmi
ninkas atsisakė, pažymė
damas, kad „prezidento svei
kata labai seniai prasta, ir tai 
visiems žinoma". 

Judėjimo kariuomenei remti 

vadas, Valstybės Dūmos sau
gumo komiteto p i rmin inkas , 
komunis tas Viktor I l iuchin 
pareiškė, kad net „nuo l a t ne
galėdamas dirbti , Boris Jelcin 
dėl savo ambicijų vargu a r su
t iks pirma laiko a t s i sakyt i 
savo posto". J i s dar k a r r ą pab
rėžė, kad primygtinai s iū io pa
naikint i prezidento ins t i tu 
ciją. 

Tuo tarpu Rusijos l iberalų 
demokratų partijos vadovas 
Vladimir Žirinovskij m a n o , jog 
bus blogiausia, jeigu, „ tam, 
tikros politinės jėgos, pa s inau 
dodamos skubiu prezidento 
paguldymu į ligoninę, mėgins 
suaudr int i visuomenę". 

Pirmadienį Centrinėje klini
kinėje ligoninėje su reng ta s gy
dytojų pas i tar imas patvir t ino 
anks tesnę Rusijos prezidento 
diagnozę — „ūmią kraujuo
jančią skrandžio opą". Pasiū
lyta prezidentą gydyti vais
tais , pranešė valstybes vadovo 
sekretorius spaudai Dmitri j 
J akušk in . J i s pažymėjo, kad 
medikų ver t inimu, ligonio 
būklė pa tenk inama. 

Tuo ta rpu kaip p r anešė 
žurna l i s tams Rusijos premjero 
sekretorė spaudai Ta t j ana 
Aristarchova, prezidentui at
sigulus į ligoninę. Jevgeni j 
Primakov darbo tva rka ra š t i s 
nepasikei tė . Pasak jos, Jok ių 
papildomų pavedimų premje
ras negavo". 

Jevgeni j P r i m a k o v būtu . „ k i e t a s " 
Lie tuvos b e n d r a d a r b i s 

ramu planu, a r yra remiami 
visuomenės", sakė jis. 

R. Nurick sakė, kad Vašing
tone nebus paskelbti kvieti
mai naujoms kandidatėms į 
sąjungą, nes NATO tebėra už
imta vidaus klausimais, bando 
prisitaikyti prie pirmojo plėt
ros rato. Kaip žinia, 1997 m. 
vasarą prie sąjungos buvo pa
kviestos prisijungti Lenkija, 
Čekija ir Vengrija. 

Baltijos valstybės Madrido 
susitikime pavadintos „sie
kiančiomis narystės". 

* Bal t i jos vals tybių ka
r inių j ū r ų la ivų e skad ra i 
BALTRON nuo birželio 1 d. 
pradės vadovauti Lietuvos ka
rinių jūrų pajėgų (KJP) ko
mandoras leitenantas Olegas 
Mariničius. 30-metis Lietuvos 
kariškis pakeis dabartinį 
BALTRON vadą Latvijos kari
nių jūrų pajėgų kapitoną II-
marą Lesinskį. Šiuo metu 
BALTRON sudaro du Estijos 
priešmininiai laivai, du Latvi
jos minų laivai ir Lietuvos ka
rinių jūrų pajėgų aprūpinimo 
laivas „Vėtra", kuriame įsikū
rusi eskadros vadovybė. <BNS. 

* Kas k e t v i r t a s Lie tuvos 
gyventojas yra jaunesnis nei 
18 metų. Dėl ištuokų kasmet 
apie 12,000 vaikų liek"1 su vie
nu iŠ tėvų, dažniausiai su mo
tina. Nepilnos šeimos sudaro 
apie 13 proc. visų šeimų, arba 
tokia yra vidutiniškai kas aš
tunta šeima. Tokių šeimų 
daugėja dar ir dėl to, kad kas
met gimsta vis daugiau nesan
tuokinių vaikų. <LA> 

Viln ius , sausio 18 d. (BNS) 
— Anksčiau laiko pasi t raukus 
Boris Jelcin, dabartinis Ru
sijos premjeras Jevgenij Pri
makov būtų gana kietas Lie
tuvos bendrininkas, mano Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje jis komentavo pra
nešimus apie Rusijos prezi
dento Boris Jelcin sveikatos 
pablogėjimą. 

Pagal Rusijos konstituciją, 
prezidentui mirus arba atsis
tatydinus, jo įgaliojimai iki 
pirmalaikių rinkimu pabaigos 
perduodami valstybės premje
rui. Eiliniai Rusijos preziden
to rinkimai numatyti 2 0 0 ' 
metais. 

„Ponas Primakovas laikosi 
tradicinių arba šiek tiek fun
damentalių pažiūru i Rusijos 
įtakos erdves apiink Rusija", 
spaudos konferencijoje sakė 
V. Landsbergis. Pasak jo. 
ligšioliniai -J. Primakov pra
nešimas „orientuoti pirmiau
siai į pasipriešinimą arba ban
dymą diktuoti savo valią, kad 
NATO neapimtų Baltijos val
stybių, j kurias Rusija tebe-
pretenduoja kaip į savo buvu
sias valdas". 

Pasak V. Landsbergio, pir
malaikių rinkimų atveju „mes 
turėtume partnerį gana kietą, 
tačiau tai yra ir tam tikras 
privalumas". ..Jeigu vienas 
politikas yra pakankamai įta-

* P r a ė j u s i ą s a v a i t ę pa
m a r į už l i e jęs N e m u n o van
duo po truputėlį slūgsta. Už
lietame 10,000 hektarų plote 
tebėra 165 sodybos (trylika 
kaimų). Ledas vis dar kausto 
Nemuną maždaug 10 kilomet
rų atkarpoje nuo Šilininkų iki 
Šyšos upės žiočių. Šilutiškiai 
dabar laukia šilumos. Kol kas 
jos nepakanka, kad srovę 
tvenkiantys ledai ištižtų ir bū
tų išplukdyti į Kuršių marias. 

'Elta' 

kingas vairuoti va ls tybės poli
tiką, ir galų gale su j u o susi
kalbėjus, ta i (su k i t a vado
vybe) j a u yra sus ikalbama. 
Tai nė ra tokia pala ida bala, 
kur nežinia kas ką sprendžia", 
sakė V. Landsbergis. 

Jo nuomone, „dabar Rusi
joje t a m t ikras tarpuvaldis" . 

Pasak Seimo pirmininko, 
„kai kurie Dūmos veikėjai 
naudoja viską, ką ga l ima pa
naudoti Lietuvos diskreditavi
mui" ta rp taut in iu mas tu . J is 
turėjo galvoje praėjusią savai
tę paskelbtą Valstybės Dū
mos kreipimąsi į t a rp tau t ines 
organizacijas, kur iame Lietu
va ka l t inama neva rengiant i 
politinius teismo procesus. 

Pasak jo, „kas sva rbu poli-
iškai ir tarptauti.škai'% doku

mente „daroma užuomina ar-
ba ka l t in imas , kad Lietuva 
siekia peržiūrėti Antrojo pa
saulinio karo rezul ta tus" . 

..Labai įdomu būtų supras t i 
apie ką čia kalbama. M e s tuos 
rezul taus peržiūrėjome jau 
1990 metų kovo 11 dieną, ir 
Rusija tą peržiūrėjimą pri
pažino, kad Lietuva buvo ne
teisėtai inkorporuota", sakė V. 
Landsbergis. 

„Galbūt jie turi galvoje ryš-
kėjančią atsakomybę s t r ibams 
ir smogikams, jeigu j i e turėjo 
kariškių statusą0", retoriškai 
klausė V. Landsbergis. 

Jo nuomone, kadangi val
stybė buvo okupuota, „Lie
tuvos valstybinių organizacijų 
tada nebuvo". 

V. Landsbergis apgailesta
vo, kad ..Rusijoje nematyt i de
mokratinių jėgų, pajėgių dar 
sykį atsiriboti nuo stal inizmo 
nusikaltimų". 

KALENDORIUS' 
Saus io 19 d Marijus, Morta. 

Kanutas. Raivedys. Gedvilp 
Sausio 20 d : Šv. Fabijonas ir 

Sebastijonas, Daucvydas. Vaide 
Jurgūnas 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
AUTOBUSAS — ŠVENTOVĖ 

PRANĖ ŠLUTIENĖ 

Neveikiantys fabrikai iš kai
rės, dešinėje aukšta tvora, ap
tver ta stovėjimo aikštė maši
noms, už aikštes — dar vei
kiantis fabrikas. Retkarčiais 
pravažiuoja mašina. Iš toli, 
prie 12-tos gatvės matyti, sto
vi žmogus, turbūt laukia auto
buso — bet prie to kampo, ro
dos, nesustoja. Juodai apsi
rengusi, uždengta galva, plona 
figūra ateina prieš mus. Sun
ku atskirti — vyras, a r mote
ris. Ar pasibels į duris , ar eis 
tolyn? Įleidžiame. 

Mirga neonine baro lempa, 
kviečia neseniai išsituokusį 
advokatą. Jauna moteris, ne
seniai tėvo išžaginta, stumdy
ta iš vienų į kitus auklėtinių 
namus, ieško prieglobsčio visą 
naktį atidarame „Dunkin Do-

apaštalavimo, kurio dvasinin
kų buvimas jaučiamas gatvės 
gyventojų tarpe. TNM autobu
sas yra laikomas šventove, 
kur gali ateiti ir simboliškai 
priimti komuniją. Daugelyje 
bažnyčių įvairiai dalina komu
niją savo parapijiečiams. Au
tobuso simboliška komuniją 
yra sausainiai ir kava arba ar
bata, kuri parūpinama para
pijiečių. Kartais kas padova
noja kojinių, megztinių, higie
nos reikmenų, sumuštinių, 
duodame skiepus nuo influen-
zos, tuberkulino ir tarp jų pro- • 
paguojame saugų lytinį gyve
nimą. 

Autobusas yra 33 pėdų ilgio, 
nuostabiai įrengtas aptarnavi
mui. Kiekvieną vakarą aplan
ko Čikagoje 4-5 vietas, tas 

Muz. Valdas Zubrickas, Klaipėdos miesto AIDS centro koordinatorius, ir 
Loreta Bosienė, „Lomos" medicinos centro direktorė. 

Nuotr. P r u t e Siūtiems* 

Įdomu žinoti... 

nuts", bet ją ir iš ten išvaro. Iš padas du kartus per savaitę, 
pasiturinčio priemiesčio iš 
mestas iš namų paauglys, kai 
tėvams pranešė, kad jis homo
seksualas. Kadangi j is pirmą 
kartą be namų, baiminasi, sle
piasi silpnai apšviestame 
tarpduryje aukštojo traukinio 
stotyje. 

Kitoje miesto dalyje, skersai 
gatvės Čikagos miesto žmonės 
vos pragyvena, kad galėtų bū
ti sveiki ir darbingi. Daug jų 
jaučiasi įžeisti, a ts tumti , gy
vendami skurde, be duonos 
kąsnio, be šviesesnės ateities. 
Kitos moterys paliktos vyrų, 
nemokėdamos anglų kalbos, 
vargingai augina gausias šei
mas. Dažnai jų problemų šak
nys — izoliuojantis, bena
mis, diskriminacijos ir vieni
šumo pilnas gyvenimas. O tas 
vienišumo liūdesys kaip tik 
labiausiai jaučiamas, kai lei
džiasi saulė ir ateina naktis. 

Čikagoje 1976 m. prasidėjo 
ekumeninės pastangos tar
nauti .^aktinei bendruome
nei". „The Night Ministry" 
(TNM) yra grupe dvasininkų 
ir pasauliečių, kurie savano
riškai tarnauja tiems, kurie 
gyvena ant ribos, t iems, ku
riems sunku gyventi. „The 
Night Ministry" klausosi žmo
nių ir akimis, ir ausimis. Iš
klauso jų pasisakymų, nusivy
limų, nusiskundimų, širdies 
skausmų, atneša tą skaudų 
gatvės balsą į savo kongrega
cijos širdis. „The Night Minist
ry" savo autobuse patarnauja 
tiems, kurių niekas neaptar
nauja. Vienas benamis vyras 
pasakė: „Kiekvienas nori su 
kuo nors pasikalbėti, ačiū, kad 
čia esate". 

Ateina pasipuošusios komer
cinio sekso darbuotojos, ateina 
apskurusios prostitutės, savo 
„sutenerių" primuštos. Čia ran
da prieglobstį per savo „darbo" 
pertrauką. Pasiklausia, kur 
gali pasitikrinti sveikatą, apie 
AIDS ir kitas su jų profesija 
susietas problemas. Papasako
ja apie savo vaikus, net apie 
vaikaičius. Joms prostitucija 
yra tik darbas, padedantis iš
laikyti namus ir vaikus. 

Sėkla, iš kurios išaugo 
TNM. susideda iš naktinio 

Žiemos laiku važiuoja nuo 7 
vai. vakaro iki 2-tros nakties, 
o vasarą pradeda važinėti vie
na valanda vėliau. Lankomės 
ten, kur nakties gyvenimas 
yra gyvas. Nestojame viešose 
vietose, nuvažiuojame toliau, 
bet, kam reikia mūsų švento
vės, žino, kur mus atrast i , 
esame matomi. Autobuse 
vyksta konsultacijos, suteikia
ma paprasčiausia pirmoji pa
galba (dirba apmokoma gailes
tingoji sesuo), yra atskiras 
kambarys konfidencialiam pa
sikalbėjimui ir gydymui. Nu
rodome, kur galima pasitik
rinti sveikatą nemokamai, kur 
gauti pastogę vienai nakčiai ir 
ilgiau, nurodomos klinikos, 
AIDS prevencijos programos, 
ir žmonėms, ir jų gyvenimui 
reikalingos žinios. 

Būtinas pasitikėjimas tarp 
jų ir mūsų. J u k jų gyvenimas 
ir taip yra žiaurus. Autobuse 
nėra jokios evangelizacijos, 
mes net neklausiame klientų 
vardų. Bet, kai įlipa į švento
vę, jie kultūringi, paduoda 
ranką, pasako vardą, paklau
sia, ar gali atsisėsti, o kiti at
sisveikindami paprašo, ar ga
li apkabinti. 

Autobuse arba gatvėse dir
bantys savanoriai yra teologi
jos, sociologijos, socialinių dis
ciplinų studentai. Kitiems už 
darbą yra priskaitomi mokslo 
kreditai, kadangi turi atlikti 
panašią patyrimo tarnybą. 
Yra ir savanorės gailestingos 
seserys, laborantės, kurios 
randa laiko padirbėti su nu
skriaustais. Ne taip paprasta. 
Kiekvienas dirbantis, nors ir 
savanoris, turi pristatyti reko
mendacijas, užpildyti formas 
ir lankyti 20-25 valandų kur
sus, net dviese padirbėti naktį 
gatvėse. Kodėl? Kad supras-
tumėm, kokių sunkumų tas 
nuskriaustas žmogus turi per
gyventi. Kodėl jis vaikšto 
naktį (kad saugiau)? Kodėl 
miega parke dieną (kad sau
giau)? Tik pabaigę tuos kur
sus, galime dirbti. 

Viešniai iš Klaipėdos dr. Ri
tai Vainauskienei teko daly
vauti ir stebėti darbą toje 
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I.ML pokylyje Vaclovas .Jagiella. M.D . 
'.inr- ir .](iii.i< .lagiella iŠ Indianos 

iŠ Georguos 

Apie smilkalus 
Smilkalai — medžiagos, ku

rios kaitinamos, deginamos 
skleidžia malonų, paslapčių, 
burtų apgaubtą kvapą. 

Prieš tūkstančius metų smil-

šventovėje. Panorėjau panašią 
programą įkurti ir Klaipėdos 
kraštui, bet niekada nema
niau, kad pavyks. Kai į Čika
gą buvo atvykęs Pierre Minon-
zio iš Prancūzijos, „Farmacis-
tai be sienų" vadovas, susi
pažinimo su Lithuanian Mer-
cy Lift darbuotojais metu kal
bėjome apie mūsų bendrą dar
bą su University of Illinois at-
Chicago, pasakojau apie mūsų 
bendrą AIDS prevencijos klau
simais programą, apie savo 
norus turėti panašų autobusą. 
Ir norai išsipildė. 

Bet, važiuojant į Lietuvą per 
kalnus jau 55-tą kartą su pil
nu autobusu vaistų, Pierre pa
tyrė avariją. Nuo kalnų krito 
dideli gabalai ledo ir gerokai 
apdaužė 38 vietų autobusą. 
Jis yra dabar taisomas Pran
cūzijoje. Klaipėdoje mūsų 
bendradarbiai žino, kad turės 
autobusą. Būdama Klaipėdoje, 
turėjau susitikimą su dviem 
dvasininkais — kataliku ir re
formatu, kurie pritarė ir pa
dės įgyvendinti šią programą. 
Jie dar pasiūlė į veiklą stačia
tikių dvasininką ir seminari
jos studentus. Darbo daug. 
Autobusą įrengti kainuos ne
mažai litų. 

Nemanykime, kad Lietuvo
je, Klaipėdoje žmonės yra kito
kie. Problemos dar didesnės. 
Jei yra norų ir galimybių 
įrengti saugią šventovę, kodėl-
gine? 

Juodai apsirengusi figūra, 
autobuse atsisėdusi apsiverkė, 
sakė praradusi tikėjimą. Susi
kabinome rankomis, o kunigas 
sukalbėjo jai pritaikytą mal
dą. Po to visi sukalbėjome Tė
ve mūsų. Atsibodo moteriai 
kasdieninis heroino naudoji
mas, atsibodo komercinio sek
so darbas. Nurodėm, kur gali 
nueiti ir gauti pagalbą. Jei ne 
ta šventovė, kur ji būtų pasi
kalbėjus? 

Autobusas yra išlaikomas 
aukomis. Spalio 28 dieną Chi
cago Symphony orkestro sa
lėje vyko labdaros koncertas, 
kuriam vadovavo žymus Prit-
zer ir prisidėjo daugelis Čika
gos žymių žmonių. Jo tikslas 
buvo surinkti 200,000 dol. šios 
programos išlaikymui. Į ją įei
na prieglaudos namai jauni
mui nuo 14 iki 20 metų. Auto
busas tą vakarą stovėjo prie 
CSOC, ir jį buvo galima ap
žiūrėti. 

Jei būtų norinčių prisidėti 
prie šio kilnaus tikslo nu
skriaustiems Lietuvos žmo
nėms, galima aukas siųsti: 
Lithuanian Mercy Lift, ant sa
vo čekių arba laiške parašant, 
kad skiriama autobusui. Auto
buse bus lenta su aukotojų 
vardais ir pavardėmis. 

kalai buvo naudojami Egipto, 
Babilono, Finikjjos, senovės 
Romos, Graikijos piramidėse, 
šventyklose, kilmingųjų patri
cijų, kilmingųjų valdovų na
muose, vilose. 

Senovės Indijoje, Asirijoje 
kvapniom dervom apsmilky-
davo ne tik žmones, bet ir gar
binamus gyvulius, gyvūnus — 
dramblius, šventąsias karves, 
Šventąsias šventyklų gyvates. 

Rytų kraštuose žyniai ap-
smilkydavo į karą išeinančius 
vyrus. Šventai tikėta smilkalų 
galia. Buvo manoma, kad jie 
gelbsti nuo maro, ligų, gaisrų, 
stichinių nelaimių. 

Lietuvoje smilkydavo, degin
davo gintarą, vėliau — šven
tintas žoleles, gėles, kadagių 
šakeles. 

Smilkalai dažnai naudojami 
bažnytinėse apeigose, ypač di
džiųjų švenčių, procesijų me-
tu. 

Labiaus ia i p a p l i t ę s 
k u l t ū r i n i s a u g a l a s 

Labiausiai mūsų planetoje 
paplitęs kultūrinis augalas 
yra ryžiai. Jie išsivystė iš tam 
tikros rūšies smilgų, randamų 
Azijoje ir Indonezijoje. Šiuo 
metu žinoma ir kultivuojama 
7,000 rūšių ryžių. 

Į Šiaurės Ameriką atsitikti
nai ryžiai pateko 1693 metais: 
plaukiantis \ Madagaskarą 
prekybinis laivas, netikėtai 
įstrigo prie South Carolina 
krantų. Kapitonas, norėda
mas papildyti laivo atsargas 
šviežiais produktais, į juos 
iškeitė maišus ryžių, vežamų 
laivu. 

Vaikai i r k a r a s 

Pagal Jungtinių Tautų duo
menis, šiuo metu pasaulyje 
daugiau kaip 300,000 vaikų, 
neturinčių 18 metų amžiaus, 
su ginklu rankose, dažnai net 
automatiniu, kariauja S iena 
Leone, Tadžikistane, Liberi
joje, Kambodijoje, Sudane, 
Serbijoje, Sri Lankoje, Afga
nistane ir kitur. 

Nuo 1987 m. (duomenys yra 
iki 1997 m.) maždaug 2 mi
lijonai vaikų žuvo aktyviuose 
kovų veiksmuose, o dar tris
kart didesnis skaičius buvo 
sužeistų, liko invalidais. 

Kur yra JAV geograf in is 
cen tras? 

Prieš kiek laiko sužinojome, 
kad geografinis Europos že
myno centras yra Lietuvoje. O 
kur JAV geografinis centras? 

Pagal „US Census Bureau* 
duomenis, daug metų Ameri
kos geografiniu centru buvo 
laikoma Butte County, South 
Dakota, tačiau nuo 1960 m., 
kai į JAV teritoriją įjungta 
Alaska ir Havajai — čia tebe
kalbama apie 46 valstįjas, 
nors šiuo metu Ameriką suda
ro 50 valstijų — JAV geografi
nis centras yra Smith County, 
Kansas. 

B r a n g i a u s i o s pata lpos 

Jeigu kas norėtų išsinuo
moti įstaigai ar butui patalpą 
vakarinėje Londono (Anglija) 
miesto dalyje, turėtų mokėti 
po 116 dol. už kvadratinę 
pėdą. Po to rikiuojasi likusioji 
Londono dalis ir Maskva, o 
New Yorko Manhattan sala 
yra tik ketvirtoje vietoje, su 
72.89 dol. už kv pėdą metams. 
Verta pažymėti, kad New Yor-
kas nėra didžiausias miestas 
ir gyventojų skaičiumi. Jį pra
lenkia Japonijos Tokijo, Mek
sikos Mexico City ir Brazilijos 
Sao Paulo. New Yorkas užima 
ketvirtąją vietą. 

K u o amer ik ieč ia i 
pasit iki? 

Pernai vasarą Princeton 
universiteto atliktose gyvento
jų apklausose buvo klausimas: 
kokios profesijos žmonėmis la
biausiai pasitikima? Paaiškė
jo, kad daugiausia pasitikima 
vaistininkais (farmacininkais) 
— net 69 proc. apklaustųjų; 
dvasininkija — 59 proc.; me
dicinos gydytojais — 56 proc.; 
universitetų profesoriais — 55 
proc.; policija — 49 proc.; ad
vokatais — 15 proc., o auto
mobilių pardavėjais pasitiki 
tik 8 dešimtadaliai proc. ap
klaustųjų. 

. N e t ik t a u k u o t i e m s 
p u o d a m s plaut i 

Kai pernai vienoje Cincin-
nati, OH, greitkelių kryž
kelėje apvirto sunkvežimis, 
vežės gyvulinius riebalus, ir 
paliejo netoli 7,000 galionų 
taukų, visas eismas daugiau 
kaip tris dienas buvo sustab
dytas ir įvairiomis prie
monėmis stengtasi kelią nuva
lyti: riebalai buvo plaunami, 
kasami, barstomi smėliu, bet 
jie įsigėrė į cementinį kelio 
paviršių ir grindinys, kaip 
buvo slidus, taip ir liko. Paga
liau Cincinnati Procter & 
Gamble bendrovė, gaminanti 
„Dawn" indams plauti muilą, 
padovanojo daugiau kaip tris 
tonas šio skysčio, reklamuoja
mo, kaip galinčio išplauti tau-
kuočiausius puodus ar kitus 
indus net šaltame vandenyje. 

„Dawn" reklamos, bent šiuo 
atveju, buvo teisingos — tau
kai nuo kelio nuplauti, nepa
kenkiant aplinkai, o Proctor 
& Gamble bendrovė gavo la
bai teigiamos reklamos, ku
rios tikrai nebūtų nupirkusi 
už 12,000 dol. vertės skysto 
muilo. 

Carlsbad urva i — 4 mln. 
m e t ų s e n u m o 

Pirmą kartą geologai tiksliai 
nustatė garsiųjų Carlsbad ur
vų, esančių NeW Mezico vals
tijoje amžių: jie yra tarp 3.9 ir 
4 milijonų metų senumo. Ty
rinėjimų duomenys buvo pa
skelbti žurnale „Science". 

Carlsbad ir kitų apylinkės 
urvų tinklas susidarė dėl geo
loginių pasikeitimų Guada-
lupe kalnuose. Pasikeitimai 
prasidėjo galbūt prieš 12 mili
jonų metų, kai nukrito po
žeminio vandens lygis, o kal
nai ėmė kilti aukštyn. Vanduo 
besitraukdamas ištirpino 
minkštuosius uolų sluoksnius 
ir taip atsirado požeminiai ur
vai, kurių ilgis kai kur siekia 
ištisas mylias. Carlsbad urvai 
yra žinomi ne tik Amerikoje 
dėl savo. nuostabių akmens 
formų. Jie yra gausiai turistų 
lankomi. 
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rikos krantus , tačiau pastarai
siais metais, pramonei besi
plečiant Azijos žemyne, tarša 
nuolat didėja ir gamta nebe
pajėgia jos natūral iu būdu pa
naikinti. Tikima, kad ši pro
blema ateityje dar paaštrės. 

Teleskopo atradimai 

Žmogus kažin ką atiduotų, 
kad sužinotų, ar visatoje yra 
daugiau planetų, panašių i 
Žemę, ar jose randama gy
vybė. Tačiau net stipriausi 
teleskopai nedaug padeda at
sakyti į šiuos „amžinuosius" 
klausimus. 

Vis tik Hubble teleskopas, 
skriejantis erdvėje virš Že
mės, j au a t rado įrodymų, kad 
apie 300 šviesmečių nuo mūsų 
planetos egzistuoja kitos 
žvaigždės, galbūt turinčios sa
vo planetų sistemas. Iki šiol 
susekta 17 tokių pasaulių, to
dėl astronomai spėlioja, kad 
Paukščių Take ir aplinkiniuo
se žvaigždynuose, susidedan
čiuose iš milijardų žvaigž
džių, panašių į mūsų Saulę. 
apie du procentai galbūt turi 
savo planetas. 

Turtingiausi universitetai 

Visi žino, kad mokslas uni
versitetuose, ypač garsiuo
siuose, s tudentui kainuoja iki 
keliasdešimt tūkstančių dole
rių, todėl daugelis turi pasi
rinkti paprastesnes mokslo in
stitucijas arba ieškoti įvairių 
stipendijų bei paramos. 

Pagal „National Association 
of College and University 
Business" duomenis, daugiau
sia metinių pajamų-(ne vien iš 
mokslapinigių, bet įvairių 
valdžios bei privačių paramos 
fondų) gauna šie JAV univer
sitetai: Harvard — daugiau 
kaip 10 milijardų dol.; Uni
versity of Texas — 6.7, Yale 
— 5.7, Princeton — 4.9, Stan-
ford — 4.5, Emory — 4.3, Uni
versity of California — 3.1, 
Massachusetts Institute of 
Technology — 3, taip pat po 3 
milijardus Calumbia ir Texas 
A&M. 

Paruošė R.D. 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTO JA 

9525 S.79th Ave., Hfctory HMs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUJBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. SuHe 310 

NapervMe. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

DR. ŽIBUTĖZAPARACKĄS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
4647 W. 103 St.OakLawn.IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktuafiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708422-8260 

D R L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd., Hckory His, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS,MJ)..&C. 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

Oro t a r i a i i Azijos 

University of Washington 
mokslininkai, kurie tyrinėja 
oro taršą vakarinėse JAV pa
krantėse, atrado, kad anglies 
dvideginio ir kitos tartos dale
lytės atkeliauja is Azjjos že
myno. 

Paprastai oro srovės, plau
kiančios viri Ramiojo vande
nyno, jau praranda savo ne
svarumus, kol pasiekia Ame-

Nuotraukoje i i kaires I'IC prof dr Norr, Sue Misner R N ; dr G Davi-
davičienė. AIDS centro ir Švietimo ministerijos atstovė; ir V. Bendo-
raitienė peržiūrinėja programą 1998 m liepos mėnesi ja suderino sveika
tos ugdymo eksper tų komisija. Nuolr Pranės Šlutienės 
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TAUTOS KOVĄ LIUDYKIME 
ATEITIES KARTOMS 

BRONIUS NAINYS 
.Lietuvos valstybė — pi

liečių kūrinys..." 
„Lietuvos mokyklose neug

dysime kažkokio, tėvynę my
linčio, ypatingo patrioto, bet 
paprastą susipratusį pilieti..." 

Sklinda žodžiai iš Lietuvos 
valdžios viršūnių. 

„Tauta yra stabas, o stabų 
aš negarbinu", — skelbia filo
sofas iš Lietuvos akademinio 
pasaulio. 

Ir susimąstai, ir pasiklydęs 
jautiesi, kad vėl iš tų padų 
didžiųjų išgirsti kasdien kar
tojamus autoritetingus prisa-
kus: „Nepažeiskime Konstitu
cijos... Įstatymas grąžintas į 
Seimą, nes nekonstitucinis... 
Negalima vykdyti nors ir pri
imto įstatymo, kol dėl jo ne
pasisakys Konstitucinis teis
mas...'', kai, vos tik atsivertęs 
visų jų taip skrupulingai nuo 
pažeidimų saugomą Lietuvos 
Konstituciją, antrajame jos 
skirsnelyje skaitai — „Lietu
vos valstybę kuria tauta..." 

Pagal filosofą — Lietuvos 
valstybę sukūrė kažkoks sta
bas. 

Pagal aukščiausias Lietuvos 
valdžios viršūnes — kažkokie 
piliečiai. 

Tai kur dabar toji nepažei
džiama Lietuvos Konstitucija? 

Tad gal ir nebereiktų nu
stebti vieno iš partizanų, Lie
tuvos Laisvės kovų sąjūdžio 
pirminininko Jono Čeponio 
Lietuvos kariuomenės aštuo
niasdešimtmečio minėjime 
prisiminusio paskutinio žuvu
sio Aukštaitijos partizano An
tano Kraujalio pasiryžimą ne
išduoti nei tautos, nei jos ko
vos ir gyvam nepasiduoti, nu
siskundimu, kad jam „sunku 
kalbėti", žinančiam, kad „tie, 

•"kurta kalti dėl jo kraujo, vis 
dar vaikšto tarp mūsų". Ir 
ne tik Antano Kraujalio, bet ir 
kitų partizanų dar gyvi žu
dikai, tardytojai, kankintojai, 
trėmėjai, buvę NKVD, MVD, 
KGB pareigi"1 ai dar „vaikšto 
tarp mūsų", r ne tik vaikšto, 
bet vieni patogiai gyvena 
aprūpinti geromis pensijomis, 
o kiti net ir šiltose valdžios 
kėdėse sėdi. Mat jie Lietuvos 
valstybės kūrėjai — piliečiai, 
jos atkūrimo laikotarpiu ko 
gero net prieš Lietuvos nepri
klausomybę balsavę. Prisime
nate referendumą: net keli 
šimtai tūkstančių tokių „pi
liečių" buvo. O partizanai ko
vojo ir mirė dėl lietuvių Tau
tos laisvės, dėl tos pačios 
Tautos, kurią užguitą ir dau
giau kaip šimtmečio carų oku
pacijos naikinamą iš dūminių 
pirkių kėlė Basanavičius, Ku
dirka, Vaižgantas, Maironis ir 
daugelis kitų jos patriotų 
aušrininkų, varpininkų, sargi-
ninkų, šaltiniečių, kuriai ne
priklausomybę iškovojo aš

tuonioliktųjų metų savanoriai. 
Lietuvių tautos kovą dėl savos 
valstybės atkūrimo patvirtina 
ir vyriausios Lietuvos parti
zanų vadovybės, Lietuvos 
Laisvės kovų Tarybos, 1949 
Vasario 16 priimta deklara
cija, išreiškianti okupuotos, 
bet nenugalėtos tautos valią, 
kurioje skelbiami pagrindi
niai konstitucinės demokrati
jos principai: 

Valstybinė Lietuvos 
santvarka demokratinė 

respublika. 
Suvereninė Lietuvos 

valdžia priklauso tautai . 

Tą deklaraciją, valstybes tei
sės aktu, pagaliau, po aš
tuonerių nepriklausomybės me
tų, 1999 sausio 12 d. pripažino 
ir Lietuvos Seimas. 

O tuos kovotojus juk išugdė 
anuometiniai nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjai, vėliau, dar
buodamiesi valstybės gerovei, 
steigę tautines mokyklas, uni
versitetą, kariuomenę, šaulių 
sąjungą, jaunimo organizaci
jas. Buvo jie ir pavyzdingi pi
liečiai, ir savo tautą, tėvynę, 
jos žemę mylintys Lietuvos 
patriotai, auklėję bei ruošę 
tokias pačias naujas kartas. 

Tokia buvo to laikotarpio ne
priklausoma Lietuva, tokie 
buvo jos subrandinti pirmojo 
bolševikmečio pogrindininkai, 
1941 m. sukilėliai, antinaci-
niai rezistentai, Rytuose ko
vojusieji batalionai, Plechavi
čiaus armijos daliniai, Tėvy
nės apsaugos rinktinės kariai, 
tremtiniai, tokie pat, ar net 
dar didesni, patriotai buvo ir 
Lietuvos partizanai. Tokių pa
čių idėjų kupini dėl tautos 
laisvės triūsė ir paskiausi po
grindininkai, „Katalikų Baž
nyčios Kronikos" ir daugelio 
kitų pogrindžio leidinių ga
mintojai bei platintojai, naujo 
tautos prisikėlimo žadintojai. 
Ir jie, garbus filosofe, buvo ne 
tamstos susapnuotas stabas, 
bet pati garbingiausia, tau
riausia lietuvių tautos dalis, 
kurios iškovotoje laisvoje Lie
tuvoje tamsta pats ir gal dar 
ne vienas toks filosofas šiltai 
profesoriauja. 

Tik labai gaila, kad net per 
aštuonerius nepriklausomybės 
metus Lietuva nesusirado to 
kelio, kurį jos garbingi patrio
tai — kovotojai per visą oku
pacijos laikotarpį gyvybes au
kodami tiesė. Sugniužo oku
pantas prieš jų fizinę kovą dėl 
nepriklausomos valstybės, ta
čiau dvasinė kova dėl tautos 
dar toli gražu nelaimėta. Net 
ir šiandieniniai vadovai daž
nai elgiasi taip, lyg Lietuvos 
valstybė jiems būtų be lietu
vių tautos. Tad, sugrąžinus 
juos į nepriklausomą valstybę, 

Danutė Bindokienė 

Ateities miglos ne taip 
lengvai praskiriamos 

Praėjusių metų gruodžio mėn. naujose JAV Lietuviu Bendruomenes būstinės patalpos*' lankėsi Vašingtono 
bendruomenes nares. Iš kairės: Joana Vaičiulaitienė, \udronė Pakštiene, LB įstaigos direktore, Teresė Lands
bergiene, Lietuvos Našlaičių globos komiteto narė, Raiv.ite Aidiene, Vašingtono BALFo skyriaus kopirmininkė.# 

Nuotr Maros Alminienės 
dar reikia sugrąžinti ir j 
tūkstančius metų išgyvenusią, 
ir tą valstybę atkūrusią, tau
tą. Gal tada jie geriau supras, 
kas yra ir ką reiškia dėl jos 
kovoję partizanai ir nebereiks 
šauktis Konstitucinio teismo 
pagalbos nuo viešumos slėpti 
ir taip apsaugoti jų naikinto
jus. Nes, kol tai bus suprasta, 
vargu ar okupacijos laikotar
piu dėl tautos laisvės kovoję 
bei kentėję lietuviai patriotai 
nepriklausomos Lietuvos val
stybėje gali tikėtis prideramos 
vietos? Tai liudija daugelis 
veiksnių. Paskiausias pavyz
dys — praėjusią vasarą Vil
niuje vykusi gausi politinių 
kalinių, tremtinių, Lietuvos 
partizanų savo teisių reika
laujanti demonstracija, kurios 
beveik „nepastebėjo" nei Lie
tuvos valdžia, nei visada ob
jektyvumu aureole besidabi
nanti spauda, o kai kurie 
rašeivos iš demonstrantų net 
tyčiojosi, vadindami juos pra
eities šmėklų gaudytojais, ra
ganų medžiotojais. Ar nepa
našus požiūris kartais iš
ryškėja ir į okupanto iš tė
vynės išvytus tautiečius, pa
skelbusius išlikimo tautoje ir 
kovos dėl Lietuvos laisvės 
chartą ir susijungusius į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę 
savo sukurtomis mokyklomis, 
jaunimo organizacijomis, švie
timo bei kultūros darbais 
puoselėjusius tautinę gyvybę, 
o stipria visuomenine bei poli
tine veikla siekusius atkurti 
nepriklausomą Lietuvos val
stybę. Bet Lietuvos valstybės 
kūrėjais jie nelaikomi, nes val
stybę kūrė piliečiai, o išei
viams net penkerius metus 
reikėjo kautis dėl pilietybės 
pripažinimo. Taigi istorija be
veik tragiška. Ar ne geda kai 
kam? 

Taip. Didelė gėda. Bet tai 

buvusiems k< votojarns nepa
deda. Nepadeda nė jų iš
kovotai valst;• oei. Ji skubiai 
turi nusikratyti „piliečių" bei 
„stabo" pavidalu bandančio 
įsipilietinti kosmopolitizmo ir 
sukti tautos keliu. Pirmiausia 
į Lietuvos Švietimo sistemą 
reikia grąžinti tautines mo
kyklas ir jose jaunimą supa
žindinti su nemeluota Lietu
vos valstybės, lietuvių tautos 
ir ypač jos laisvės kovų istori
ja. Apie tas kovas reikia dau
giau naujos grožinės lite
ratūros ir yįiač mokyklų sce
nom tinkamtj dramų, garsinių 
vaizdajuosčių, nes sovietmečiu 
parašytose knygose partizanai 
rodomi ne kaip kovotojai dėl 
Lietuvos laisvės, bet kaip nu
sikaltėliai. Juk dar visiškai 
neseniai, jau laisvėjimui pra
sidėjus, buvo sukurta istorikų 
grupė partizanų nusikalti
mams prieš lietuvių tautą ty
rinėti. Apie partizanų kovas 
nuolat reikia rašyti spaudoje, 
kalbėti per radiją, televiziją, 
susirinkimuose, demonstraci
jose. Jas laikyti gyvas tautos 
atmintyje ir-1 neleisti jų pa
miršti. Atminjkiniausios tos is
torijos liudytojos yra vaizdinės 
priemonės, tarp jų ir pamink
lai Lietuvos partizanams, ki
tiems kovotojams, tremti-' 
niams, statytini žuvimo ir ki
tose reikšmingesnėse nuolati
nių susibūrimų vietose, kurios 
matomos arba lengvai pasie
kiamos lankytojams bei atsi
tiktiniems praeiviams. La
biausiai jų reikia jaunimo 
auklėjimo aplinkoje: prie mo
kyklų, stovyklų, jaunimo na
mų, universitetų. Reikia jų 
Lietuvoje, o dar labiau už
sienio lietuvių telkiniuose, nes 
čia užmarštis labiausiai kero-
jasi. O kaip mažai tokių vaiz
dinių priemonių iki šiol sukur
ta ir pastatyta. Lietuvoje gal 

šiek tiek jau yra — irgi tik 
šiek tiek per aštuonerius ne
priklausomybės metus, bet 
Vakarų pasaulio lietuvių tel
kiniuose — turbūt dar nė vie
no. Todėl ir reikia sukrusti. 
Pradžia jau skelbiama. Pa
minklą partizanams užsimojo 
pastatyti Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte Kultūrinių 
renginių komitetas. Užmojį 
ketina įvykdyti šį pavasarį-
Sumanymą reikia sveikinti, 
garsinti ir prie jo įvykdymo 
prisidėti. Tokie paminklai už
sienio lietuvių telkiniuose Lie
tuvos laisvės kovų neleis už
miršti vyresniesiems, ir liudys 
apie jas ateinančioms kar
toms, nuolat primindami, kad 
ir jos yra tos pačios tautos da
lis, įvertinusi jų kovą ir kiek 
galėdama bent savo darbais 
prie jos prisidėjusi. O dabar, 
nors ir toli nuo tėvynės gyven
dama, stengiasi išlikti Lietu
vai gyva, patriotiška. 

Žymusis, tėvynėje gyvenan
tis, poetas Justinas Marcinke
vičius praėjusį spalio mėnesį 
Lietuvos Valstybiniame teat
re, savo kūrybos vakarą baig
damas, taip kalbėjo: „Negaliu 
šio vakaro baigti nepaminėjęs 
vieno Lietuvoje dabar nepopu
liaraus, bet man labai bran
gaus žodžio — tauta, nes joje 
aš gyvenu ir kuriu". 

Tai ypatingai stiprus gyvo
sios lietuvių tautos dalies bal
sas. J jį mes turime atsiliepti 
ir kartu su šiuo didžiu tautos 
poetu joje gyventi ir kurti. 
Nors ir toli nuo jos gyvenda
mi, tačiau su ja mes esame 
rišami ir tautine prigimtimi, 
ir kalba, ir kultūra, ir ypač jos 
laisvės kova, tos kovos dvasia, 
kvėpuojančia ir per akivaiz
dinius jos liudytojus — kovo
tojų paminklus. 

Ją mes turime liudyti ir 
ateities kartoms. 

Besibaigiant tūkstantme
čiui, vis dažiau girdėti apie 
įvairias sektas ir grupes, ku
rios pranašauja didelius pasi
keitimus, nelaimes, o galbūt 
ir „pasaulio pabaigą". Žmonės 
knaisiojasi po senas prana
šysčių knygas, patys bijosi ir 
kitus baugina, nes mano, kad 
taip gali atspėti ateitį ir iš
vengti neigiamo jos poveikio. 

Tačiau ateities miglas pra
skleisti dar nei vienam „pra
našui" nepavyko. Neseniai iš 
Izraelio buvo deportuota ame
rikiečių grupė, kuri nuvyko į 
Jeruzalę „laukti antrojo Kris
taus atėjimo" ir, jeigu reikės, 
pasaulio pabaigą „pagreitinti" 
smurto veiksmais. Galbūt ap
čiuopiamiausias pavojus, su-
jsietas su tūkstantmečio są
varta, yra kompiuteriai, kurie 
„nesupras" datos pasikeitimo 
ir gali padaryti rimtų klaidų 
įvairiuose apskaičiavimuose, 
bet ir ta problema tikriausiai 
bus laiku išspręsta. 

Prasidedant šiam šimtme
čiui, netrūko „pranašų ir pra
našysčių". Vis tik niekas ne
numatė, kad šį šimtmetį kils 
net du pasauliniai karai, ku
rių antrajame bus panaudotas 
baisus naikinimo įrankis — 
atominė bomba. Apskritai, 
niekas net neužsiminė apie 
branduolinę energiją, nekal
bėjo apie kompiuterius ir 
„h. netą", vargiai galėjo 
atspėti televizijos įtaką žmo
nėms, medicinos laimėjimus; 
pasiektus, ne tik kovojant su 
įvairiomis ligomis, bet person 
dinant vieno žmogaus orga
nus kitam. Antra vertus, ar; 
kas numatė pavojingąją AIDS 
ligą? 

Nesunku buvo atspėti, kad 
Šimtmečio būvyje išplis tele
fonų tinklas, net tolimiausius 
planetos kampus apšvies elek
tros šviesa, bet buvo taip pat 
pranašaujama, kad iki šimt
mečio pabaigos bus išspręstos 
pro taršos problemos, o žmo-
Įnija atsikratys pavojingomis 
ligomis — vėžiu, širdies su
trikimais. 

Galbūt svarbiausia yra tai, 
kad ekologinės, sveikatos, mi
tybos ir kitos opiosios šian
dieninės problemos jau nėra 
ignoruojamos. Jas stengiama
si spręsti pasauliniu mastu, 
vadovaujant Jungtinėms Tau
toms bei kitoms tarptau
tinėms organizacijoms. Besis
tengiant sumažinti oro taršą, 
gaunamą, kai deginamas or
ganinės kilmės kuras, vis 
daugiau dėmesio skiriama 
Įvėjo ir saulės energijai, kurios 
dėka daug kur elektra gami
nama be jokios taršos. Prade
dant 1990 m., energija, gau
nama iš vėjo jėgos kasmet pa

gausėjo daugiau kaip 25 proc.. 
o saulės energija pavartojama 
kasmet 16 proc. dažniau. 

Tiesa, praeitieji metai pasi
žymėjo nepaprastais oro ne
pastovumais ir to sukeltomis 
gamtos nelaimėmis. Gaivalin
gos audros ir potvyniai pernai 
sugriovė 300 milijonų mūsų 
planetos gyventojų kasdieny
bę — žmones turėjo palikti 
savo namus arba juos visai 
prarado. Nustatyta, kad pla
netos oro temperatūra pakilo 
apie trečdaliu laipsnio (F;. 
Nors tai neatrodo daug, bet. 
jeigu ši tendencija tęsis ir į 
būsimą šimtmetį, galima tikė
tis nemažų problemų. 

Šiuo metu Amerika nekan-> 
triai laukia, kuo pasibaigs jos 
prezidento teismas Senate. 
Kaltinamieji argumentai jau 
išsakyti, dabar reikės klausy
tis teisinamųjų kalbų. Nors 
kaltintojai nieko naujo nepa
sakė, vis tik ir senoji mežiaga 
buvo pateikta labai sumaniai, 
išsamiai, įtikinančiai. O pre
zidentas, lyg niekur nieko, 
ruošiasi kalbėti į tautą ir. be 
abejo, šį vakarą visiems aiš^ 
kins, kaip gera gyventi Ameri
koje, nes ekonomika stipri, 
darbų daug, viskas eina kuo 
puikiausiai, vien tik jiė\ to, 
kad jis vadovauja tautai. O 
dėl to, kas vyksta Senate, kas 
buvo kalbama Atstovų rū
muose, neverta net rūpintis, 
nes juk jis nemelavo, neiš
tvirkavo, todėl nekaltas... 

Galbūt Bill Clinton numes 
savo „atominę bombą" ir šį 
vakarą rimtai, su virpančia 
apatine lūpa ir ašaromis aky
se, pasakys, kad iš prezidento 
pareigų pasitraukia. Jeigu 
niekas nenori juo tikėti, jeigu 
jį kaltina nebūtais dalykais, 
jis „susirenka savo žaislus ir 
eina iš valstybės kiemo"... Tai 
būtų tikra sensacija, ištrau
kianti kilimėlį ir iš po respu
blikonų, ir iš po demokratų 
kojų. 

Vargiai Bill Clinton ištars 
tą lemiamą sprendimą — pa
sitraukiu. Vargiai ir pasaulis 
subyrės, jeigu Senatas jį ras 
kaltu ir išmes iš Baltųjų rū
mų. Nesubyrėjo, kai populia
rusis prez. Kennedy buvo nu
šautas, nesubyrėjo, kai Nixon 
pasitraukė, nesubyrėjo, kai 
Vašingtone sėdėjo visa eilė 
prezidentų, kurie nežinojo. 
kam jie ten atsiradę. O dėl 
ateinančio tūkstantmečio — 
data vis tiek pasikeis, ar mes 
rūpinsimės, ar ne. Užuot eik
voję energiją bergždiems spė
liojimams, nukreipkime ją j 
svarbesnius reikalus, kurie 
būtinai peršasi į mūsų, ypač 
lietuvių, dėmesio centrą. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

Nr. 106 (Tęsinys) 

Pasijuokdavo iš manęs, kad patrakęs ant silkių. 
„Tu kaip tikras žydas", ne sykį yra pasakiusi. Ir archi
tektė ir pardavėja. Juokdavomės, kad ji galėtų bet 
kam ir mėnulyje sodybas parduoti. Bet mudu 
labai gerai sutarėm. Neretai ateidavo prie manęs, 
žiūrėdavo mano darbus. Kartą ir sako: „Turiu ge
rą mintį. Gal ir kvailą, bet tikrai gerą. Nori su ma
nim aptarti?" Norėjau. Aptarėm. Sutarėm, išėjom iš 
anos statybos bendrovės ir pradėjom savo. Buvo ne
lengva. Bet pradėjom, nesugriuvom, pradėjom augti. 
Ir augam. Ji žino visokius įstatymus, randa vietas, pi
nigus ir ką aš žinau dar ką. Mano rūpestis tas vietas 
užkimšti taip, kad akį trauktų, kad būtų patogu, kad 
koks paklydėlis sykį akį užmetės norėtų ten ir pasilik
ti. Viskas ne taip paprasta. Ne dviejų darbas. Ji turi 
savo armiją vergų, aš savo. Vergai ir mes patys. Tik ne 
kitų, tokių pat kaip mes, bet savo pačių galvų. Savęs 
pačių. Bet ką aš čia? Tavo kaimyne stovi ir džiovina 
savo dailias lūpas. Einam, paieškosim kuo padrėkinti 

Įsivedė į vidų, paspaudė mygtuką, pakilo* siena ir 
parodė lentynas visokių butelių. 

— Jis turės gerti, ką įpilsiu. Jis mano svečias ne 
aš. Jis gal dar atsimena, kad mano tėvas sakydavo, jog 
svečias yra nevalnykas. Bet tamsta viešnia.o viešnia 
jau kitaip. Prašau nors akim parodyti, kas būtų prie 
širdies, aš su džiaugsmu būsiu tamstos tarnas. 

— Aš tenorėčiau vandens. Ir šalto, — labai ramiai 
pasakė, bet net nešyptelėjo. 

— Vandens? Tik vandens? — nustebo, ar tik dėjosi 
nustebęs Kazys. 

— Tiktai vandens, jeigu galima. Jūra visada mane 
troškina. Užtenka ją tik pamatyti. 

Kai vakar ir užvakar pajūriu bastėmės, nebeatsi
miniau, kad bočiau ją matės geriančią vandenį. 

— Viešnios valia. Rasime ir vandens. Su ledukąis 
ar gryno? 

— Ačiū už rūpestį. Mėgstu gryną. 
Atnešė. Man ir sau įpylė konjako, gero, švelnaus, 

ne kiekvieno kišenei įperkamo ir pakvietė į erdvų, be
veik lanku išlenktą kambarį, atsiveriantį į pušynu 
įrėmintą ežerą. 

— Noriu parodyti savo būdelę ir ii vidaus. Sakau 
savo,nes ji tikrai mano. Ne vien daugiausia mano pa
ties letenom sulepenta, bet tikras mano dvasios kūdi
kis. Niekam panašios nesam statė. Net nežinau ar 
kam statysim, nors Riva sako, kad turim statyti. Sako, 
kad gerai uždirbtumėm, bet man dar kažin ko trūksta. 

Žinau, kad trūksta, bet negaliu pagauti už uodegos. 
Šnekėkit. Peikit. Sakykit kaip turėtų būti, gal pagau
siu. 

Kairėje pro keistos iš žemyn nuleistų oranžinių 
juostų užuolaidos plyšelius buvo matyti valgomasis. 
Sumečiau, kad apie tokį stalą galėtų patogiai susėsti 
bent tuzinas tokių vyrukų kaip šeimininkas. Pamatęs 
mano žvilgsnį, Kazys žengė prie sienos. 

— Atleiskite, čia taip neturėtų būti. 
Paspaudė mygtuką. Juostos tyliai susiglaudė. Kita 

eilė atėjo iš sienų, tokia melsvai pilkšva. Tokios pat 
spalvos, kaip ir visas kambarys. Iš viršaus nusileido 
didelis paveikslas. Iš karto pažinau: Frederic Edwin 
Church. Prietema džiunglėse. Iš nuostabos net atbulas 
žingsnį žengiau. Aldona aiktelėjo. 

— Originalas? — atgavęs kvapą pasakiau. 
Kazys nusikvatojo: 
— Kas duos ubagui vaiką! Kopija. Bet gera, ar ne? 
Priėjau arčiau. Darbas buvo įgudusios rankos. Iš 

arti Church darbų nebuvau žiūrinėjęs, tai negalėjau 
spręsti, bet įspūdis didelis. 

— Iš kur ištraukei? 
— Pamačiau, pasiutiškai patiko. Nebuvo lengva, 

bet kai tikrai patinka, viskas galima. 
Paspaudinėjo mygtukus, paveikslas dingo lubose, 

siena atsivėrė į valgomąjį. Man galvoje tebestovėjo pa
veikslas, žiūrėjau į kambarius, į ne kiekvienoje baldų 
krautuvėje randamus baldus ir į apšepusį mėsos kalną 

žingsniuojantį per liumpsinčius kilimus ir niekaip ne
galėjau visko suvesti į vieną derinį. Visur buvo pa
veikslų, skulptūrų. Ir poilsio kambary, ir trijuose mie
gamuosiuose, ir knygomis užverstame darbo kambary 

Kiti paveikslai ir skulptūros buvo nepažįstami, bet 
nebeklausinėjau. Kai kurie atrodė verti, kai kurių ne
galėjau suprasti, kodėl jie čia turėtų kabėti. Prie vie
no, menan6o Degas šokėjas, ilgiau stabtelėjau. Jis pa
aiškino. 

— To tai nepirkau. Išgelbėjau. Radau nugriauti 
paliktam name. Sako, kad gali būti ir originalas Gal 
kas parsivežė iš Paryžiaus dar tais laikais, kai jis ka
vinėse ant staltiesių piešė, o vaikai ar vaikaičiai iš
metė. Tegu kabo. Tik niekam nesakau iš kur gavau. 
Jeigu koks durnius užsispiria, sakau, kad iš aukciono. 

Ėjom per kambarius pasikeisdami žodžiu kitu. Tik 
mudu su Kaziu. Aldona visą laiką tylėjo Tylėjo ir kai 
metė akis į jo braižinius. Išėjom į terasa, laiptais nu
sileidžiančią ligi ežero. Ežero pakrašty, ant kranto iš
traukta stovėjo paprasta valtis. Užėjo ir man seną 
draugą pabadyti. 

— Ei, kaip čia dabar. Kodėl ne jachta0 

Parodžiau akimis į aptriušusią valtį. 
— Kur su tavo kvaila jachta nuplauksi? Du sprin

džius į vieną galą, du į kitą. O ta atėjo kartu su ta 
pakrante. Seną namą nuverčiau, o valtį pasilikau. Is
torinė. Dar ne kiaura. Galėsim išbandyti. Gal ir žuvį 
kokią ištrauksim. (Bus daugiau) 



DRAUGAS, 1999 m. sausio 19 d., antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

„ŽEMAIČIŲ 
VYSKUPYSTEI" — 1 5 0 

METU 

Spalio 2 d. Klaipėdos univer
sitetas ir M. Valančiaus kul
tūros centras surengė neeiline 
mokslinę konferenciją, skirtą 
M. Valančiaus veikalo „Že
maičių Vyskupystės" išleidimo 
150-mečiui paminėti. Konfe
rencija susilaukė didžiulio 
Klaipėdos šviesuomenės dė
mesio. 1848 m. lietuvių kalba 
išleista „Žemaičių Vyskupys
tė" neprarado aktualumo ir 
šiandien. Konferencijoje per
skaityta 13 pranešimų, įvai
riopai atskleidusių Motiejaus 
Valančiaus asmenybę ir kūry
binį palikimą. Vyskupas J. Bo
ruta, SJ, aptarė M. Valan
čiaus vietą Lietuvos istorijoje, 
kiti prelegentai nagrinėjo jo 
pažiūras į tautos švietimą, 
teatrą, kalbėjo apie jį kaip 
kovotoją prieš rasizmą ir kt. 
Konferencija baigėsi Klaipė
dos universiteto spektakliu 
„Palangos Juzė" (režisavo doc. 
P. Bielskis). Anot vieno iš ren-

finio organizatoriaus doc. A. 
alio, ši konferencija buvo la

bai prasmingas dvasininkų, 
etnografų, muzikų ir studentų 
sambūris. 

.VYSKUPAI IR 
JAUNIMAS RUOŠIASI 
2000 M. JUBILIEJUI 

Spalio 26 d. Kauno arkivys
kupijos Jaunimo centre Lietu
vos Vyskupų Konferencijos 
(LVK) 2000 metų jubiliejaus 
komitetas susitiko su vysku
pijų jaunimo centrų bei orga
nizacijų vadovais aptarti jau
nimo programas bei projektus, 
susijusiu* su šiuo jubiliejumi. 
Susitikime dalyvavo vysk. R. 
Norvilą, LVK 2000 metų jubi
liejaus komiteto atsakingasis 
sekretorius kun. R. Makrickas 
ir apie 30 vyskupijų jaunimo 
centrų bei organizacijų atstovų. 

Vysk. R. Norvilą pasidalijo 
mintimis apie artėjančio 2000 
metų jubiliejaus esmę ir 
tikslą, apžvelgė tai, kas jau 
nuveikta ir ką dar reikės nu
veikti. Vyskupas įvardijo pasi
rengimo Didžiajam jubiliejui 
metą kaip ypatingą Dievo ma
lones iaika Bažnyčiai, kaip ga
limybę naujai prisistatyti pa
sauliui. Kalbėdamas apie LVK 
2000 metų jubiliejaus komite
to veiklą, vysk. R. Norvilą 
pranešė, jog yra sudarytos 8 
komisijos bei centrinis komite
tas. Jis taip pat pabrėžė kiek
vieno Bažnyčios nario, ypač 
jaunimo, iniciatyvumo ren
giantis Didžiajam jubiliejui 
svarbą, nes, pasak Šventojo 
Tėvo. „pasaulio ir Bažnyčios 
ateitis priklauso jaunajai kar
tai, kuri. gimusi šiame šimt
metyje, subręs jau ateinan
čiame, pirmajame naujojo 
tūkstantmečio amžiuje". 

Kun. R. Makrickas pristatė 
2000 metų kalendorių, ku
riame akcentuojami trys pa
grindiniai dalykai: liturginės 
šventės, jubiliejiniai renginiai 
pagal amžių ir profesijas, nau
jos Bažnyčios jubiliejinės šven
tės. Kun. R. Makrickas ragino 
remtis šv. Petro ir Povilo, šv. 
Jono, Švč. Dievo Motinos Ma
rijos pavyzdžiais. Iškiliausi ju
biliejiniai renginiai Romoje 
vyks šių Šventųjų vardais pa
vadintose bazilikose. Apžvelg
damas ateinančių metų jubi
liejinius renginius Lietuvoje, 
jis pranešė, kad vyskupijų 
centruose planuojama sureng
ti tris paskaitų ciklus: „Krikš
čionybės kelias iki dabar", 
„Juoiliejaus teologinė prasmė" 
ir simbolika ir liturgija". Taip 
pat numatomos paskaitos apie 
palaimintąjį arkivyskupą J. 
Matulaitį. Romos pavyzdžiu 

Lietuvoje bus lankomos šei
mos, kartu kalbama mal
da, pateikinėjama informacija 
apie 2000-ųjų metų jubiliejų. 
Susitikimo metu siūlyta Jau
nimo dienas Lietuvoje 2000 
metais organizuoti liepos 28-
30 d. 

KONFERENCIJA 
NEGIMUSIEMS 

KŪDIKIAMS ATMINTI 

Spalio 24 d. Vilniaus miesto 
savivaldybės salėje vyko kon
ferencija „Negimusiųjų kūdi
kių ilgesys", kurią surengė Pa- -
šaulio gydytojų federacijos „Už 
žmogaus gyvybę" Lietuvos 
asociacija, Vilniaus arkivysku
pijos Šeimos centras, Lietuvių 
katalikų mokslo akademija, 
Lietuvos gydytojų sąjunga. 
Šia proga Vilniaus arkikate
droje aukodamas šv. Mišias 
vyskupas J. Boruta, SJ, per 
pamokslą priminė, kokia di
delė Dievo dovana yra gyvybė. 
Tad ją niekindami ir žudy
dami rodome nepagarbą Kū
rėjui. Tauta, žudanti negimu
siuosius, kerta savo gyvasties 
medžio šaknis. Po šv. Mišių 
konferencijos dalyviai susirin
ko Rasų kapinėse, kur ant An
gelų kalnelio vysk. J. Boruta, 
SJ, pašventino Pasaulio gydy
tojų federacijos „Už žmogaus 
gyvybę" iniciatyva ir rūpesčiu 
pastatytą paminklą negimu
siems kūdikiams (ai. ius 
Vladas Kančiauskas). 

Vilniaus miesto savivaldy
bės salėje konferenciją pra
dėjo, jos darbą palaimino Lie
tuvos Vyskupų Konferencijos 
sekretorius vysk. J. Boruta, 
SJ. Konferencijos dalyvius 
pasveikino ir jos rengėjams už 
tokios svarbios idėjos ginant 
gyvybę platinimą dėkojo Lie
tuvos Seimo narė R. Hofer
tienė, taip pat sveikinimus at
siuntė Lietuvos Respublikos 
prezidento žmonos Almos 
Adamkienės tarnyba, mons. 
Alfonsas Svarinskas bei kiti 
garbūs asmenys. 

Vilniaus arkivyskupijos Šei
mos centro direktorė Marija 
Einorienė perskaitė negimu
sių kūdikių motinų ilgesio laiš
kus. Teologijos magistras, psi
choterapeutas Gintautas Vai-
toška skaitė pranešimą „Iš
laisvinanti tiesa". Prelegentas 
akcentavo skaudžias šeimos 
po abortinio sindromo — 
būsenos, atsiradusios po abor
to, — problemas, su kuriomis 
susiduria ne tik moterys, bet 
ir vyrai. Tokios šeimos patiria 
didelę depresiją ir jausmus, 
ardančius tarpusavio santy
kius. Visame pasaulyje to
kioms šeimoms į pagalbą atei
na Rachelės programa. Konfe
rencijoje kaip tik buvo pri
statytas naujas leidinys „Ra
chelės rauda — negimusiųjų 
kūdikių ilgesys", parengtas 
Pasaulio gydytojų federacijos 
„Už žmogaus gyvybę" Lietuvos 
asociacijos. 1997 metų atnau
jintos Hipokrato priesaikos 
signatarė, prof. habil.med.dr. 
Laima Griciūtė savo prane
šime „Gyvybės vertė" pabrėžė 
medikų pareigą ginti ir saugo
ti gyvybę: jiems nevalia pri
sidėti prie mirties kultūros 
apraiškų platinimo. Pasaulio 
gydytojų federacijos „Už žmo
gaus gyvybę" Lietuvos asocia
cijos pirmininkė dr. Alina 
Šaulauskienė apžvelgė skau
džią pasaulio ir Lietuvos sta
tistiką, kai nuo 1956 metų 
mūsų krašte buvo legalizuotas 
abortas. Atvykusi iš Gdansko 
medicinos daktarė, teologijos 
magistrė, seselė pranciškonė 
Kristina Kriškevič pasidalijo 
ilgamete gydytojos psichiat
res patirtimi saugant ir gi
nant gyvybę. Voldemaras Le-
vandovskis, Human Life Inter-

S K E L B I M A I 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 

Malonus susitikimas Amerikoje. Iš k: kun Rimas Gudei 
ir dvejus metus su kun. Gudeliu Berčiūnuose dirbės amer 

Cikagiškis dr Linas Sidrys, ses. Daiva, ses. Laimutė 
<"-ti.s Rob Libertini Nuotr V. Žadeikienės 

national koordinatorius Len
kijoje, kalbėjo apie psicholo
ginės pagalbos aspektus sau-
gant gyvybę. ^ ^ ^ 

ARKIKATEDROS 
POŽEMIAMS REIKALINGI 

NAUJI SIURBLIAI 

Paaiškėjus grėsmingai si
tuacijai, kad Vilniaus arkika
tedros bazilikos požemiuose 
besikaupiantis vanduo kelia 
pavojų žymiausiai Lietuvos 
šventovei, joje palaidotiems 
valstybės valdovų palaikams 
bei bene brangiausiai arkika
tedros vertybei — seniausiu 
sieninės tapybos pavyzdžiu 
Lietuvoje laikomai XIV a. ne
žinomo autoriaus freskai (ver
tinamai milijonais dolerių), 
Kultūros ministerijos Kultū
ros vertybių apsaugos depar
tamento (KVAD) direktorės D. 
Varnaitės įsakymu buvo suda
ryta speciali komisija arkika
tedros požemių būklei įver
tinti. Komisija, kurią sudaro 
žinomi paminklosaugos spe
cialistai iš KVAD, Pilių tyrimo 
centro, Paminklų restauravi
mo instituto, Vilniaus sena
miesčio restauravimo direkci
jos bei Vilniaus arkivyskupijos 
ekonomo tarnybos atstovai, 
lapkričio 25 d. pateikė savo 
išvadas. Komisija nustatė, 
kad šiemet rūsiuose susitelkė 
ypač daug gruntinio vandens, 
o prieš 12 metų įrengti nela
bai galingi siurbliai jo jau 
nebepajėgia išsiurbti. Anot ko-
misijos pirmininko, KVAD di
rektoriaus pavaduotojo A. De
gučio, komisija rekomendavo 
įrengti giluminę hidrogeologi
nę gręžinių sistemą, kuri au
tomatiškai reguliuotų grunti
nio vandens lygį. Tačiau prieš 
tai reikėtų bent keturių grę
žinių, kad galima būtų spręsti 
apie tokios sistemos veiksmin
gumą. Keturi bandomieji grę
žiniai kainuotų apie 100 
tūkst. litų. Jeigu pasiteisintų 
pačios blogiausios prognozės 
dėl sunkiai filtruojamo grunto 
(aplink katedrą visur 5-7 m. 
kultūrinis sluoksnis per kurį 
vanduo sunkiasi skirtingai nei 
natūraliai gamtoje), gali pri
reikti net 18 gręžinių, o tai 
kainuotų 0,5 mln. litų. Tačiau, 
pasak A. Degučio, dabar svar
biausia bent iki pavasario 
įrengti pirmuosius keturis grę
žinius. Beje, komisijos nariai 
teigia, kad tai vienintelis tin
kamas arkikatedros rūsių gel
bėjimo būdas. Dabar belieka 
susitikti arkivyskupijos kuri
jos, savivaldybes ir valstybi
nių instancijų vadovams ir 
nuspręsti, iš kur gauti lėšų 
minėtiems darbams pradėti. 
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• Klaipėda. Lapkričio 7-8 
d. P. Mašioto vidurinėje mo
kykloje Dvasinės pagalbos 
jaunimo centras visos Lietu
vos Taize grupių sambūriui 
pristatė kelias savo progra
mas (vyresniųjų draugų, jau
nimo linijos ir jaunimo vado
vų). 

NAUJA RINKA LIETUVOS 
MEDIENAI 

ZENONAS PRŪSAS 

Pagal tarptautinį popieriaus 
ir celiuliozės technikinį žurna
lą „Tappi" (1998 m. lapkričio 
mėn., psl. 32). dvi Suomijos 
bendrovės, Metaa-Serla ir So
dra, Latvijoje stato didelį ce
liuliozės fabriką. Jo pastaty
mui išleis 960, milijonų dole
rių. Metinė gamyba bus 
600,000 metrinių tonų spy
gliuočių celiuliozės. Taigi, bus 
vienas didžiausių sulfatinės 
celiuliozės fabrikų Europoje. 
Palyginimui, Lietuvoje vienin
telis celiuliozės fabrikas Klai
pėdoje apie 192)8 metus per 
metus pagamindavo tik apie 
50,000 tonų celiuliozės, tai 12 
kartų mažiau, negu būsima
sis fabrikas Latvijoje. Atseit, 
ką Klaipėdos fabrikas paga
mindavo per metus, Latvijos 
fabrikas pagamins per mėne
sį. Tiksli fabriko vietovė nėra 
nurodyta, tik parašyta, kad jis 
bus apie 100 mylių (160 kilo
metrų) į pietryčius nuo Rygos 
miesto. Tai būtuj kažkur arti 
Daugpilio, turbūt, prie Daugu
vos upės. Mat. celiuliozės pra
monė naudoja daug vandens. 
Tai gera žinia ir šiaurės rytu 
bei rytų Lietuvos miškinin
kams, o gal ir Ignalinos atomi
nei elektrinei. Celiuliozei tin-

.ka ir ploni bei kreivį, rąstai. 
netinkami nei lentpjūvei, nei 
statybai, nei baldų gamybai. 
Net ir malkoms nelabai tin
ka: jos būtų prastos kokybės. 
Lietuva nėra tokia turtinga, 
kad išskyrus parkus, galėtu 
miškus auginti vien tik pasi
žiūrėjimui, pasigrožėjimui. } 
juos įdėtos lėšos turi grįžti su 

priedu. Kad išaugintų aukštos 
kokybės medienas statybai, 
baldams, fanerai ir aplamai 
mechaninio apdirbimo pramo
nei, yra beveik būtini medynų 
auklėjimai, kada yra išimami 
daugiausia kreivi ir ploni me
džiai dar tebeaugančiame 
miške. Jei tokiai išimtinai 
medienai nėra rinkos, auklė
jamieji kirtimai neapsimoka. 
Latvių celiuliozės fabrikas 
leis vesti intensyvesnę miš
kininkystę bent šiaurės ir iš 
dalies rytų Lietuvoje. Juk 
geležinkeliais būtų galima 
pristatyti popiermalkes į fa
briką ne tik iš, pavyzdžiui, Ig
nalinos ar Švenčionėlių, bet ir 
iš Pabradės ar net Vilniaus 
apylinkių, taip pat iš Panevė
žio, Biržų, Zarasų rajonų. Bū
tų sukurta daug darbų šių 
apylinkių miškuose. Taip pat 
gal atsiras ir naujas pirkėjas 
Ignalinos atominės elektros 
energijos pertekliui. Celiulio
zės fabrikai sunaudoja dide
lius kiekius elektros ener
gijos. Didelę dalį šios energi
jos pasigamina pats fabrikas 
per chemikalų atgavimo pro
cesą, bet jos gal neužteks. 

Suomiai celiuliozės fabriką 
stato ne tik Latvijoje. Prieš 
keletą metų jie ir Estijoje 
modernizavo bei labai išplėtė 
fabriką. Kodėl snaudžia miš
kininkai ir pramonės planuo
tojai? Dabar turėtų būtį mūsų 
eilė. Reikėtų pakalbinti suo
mius bei švedus, kad tokį fa
briką, kaip Latvijoje, jie su 
savo kapitalu pastatytų, pvz., 

ELEKTR08 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO. NAMU. 8VBKATCS. 
IR GYVYBES DRAUOMAa 

Aga*BSFraritZapoi»lrOSMgr Aukae 
S. Kana kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 Waat 88h Street 

TeL (708) 424-8664 
(773) 581-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REMJORS 

(773)5*5951 
(7M)425-71M 

RIMAS LSTANKUS 
• Greita* ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Trumpam laikotarpiui 
išnuomojamas 3 mieg. namas 
su garsiu tarp Kedzie A ve. ir 
Pulaski Rd. arti 59 St. Kaina 

$300 j mėn. -t- dujos ir elektra. 

2 mieg. bt Salia 
„Draugo" Butas puikiai įrengtas. 

naujai išdažytas; nauji kilimai; 
yra šaldytuvas ir viryklė; $540 į 

mėn. + dujos ir elektra. 
Bnuomojams naujai (rengtas 1 

mieg. butas rūsyje 32 St ir 
Green Ave. Kaina $400 į mėn. + 

dujos ir elektra. 
Kreiptis i First Rate Real 
Estete, Aušra Padalino, 

teL 773-767-2400 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHKAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti ii 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt iSsimokejimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-285-7702. 

Home Heakh Care Imt Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo kirtimas ir 
rekomendacijos pageidaujamo* 
$75 iki $120 J dieną. Skambinti 

Fml arba Janusz, teL 414-7*3-2*15. 

R e i k a l i n g i d a r b i n i n k a i 
statybos darbams — 

„siding". 
TeL 708-728-0208 wi*m*mm 

kur nors miškingame pietinės 
Lietuvos rajone. Botų sutarta 
ne tik 800-1,000 gerai apmo
kamų darbų prie paties fabri
ko, bet koks tūkstantis darbų 
prie popiermalkių pagamini
mo ir pristatymo į fabriką. 
Tai pagelbėtų Lietuvos ekono
mikai. Taip pat miSkininkių 
geriau prižiūrėti Lietuvos 
miškai, galėtų boti intensy
viau tvarkomi ir geriau atro
dytų, negu tie, kurie dabar 
paliekami vien Dievo globai. 
Bent man asmeniškai daug 
gražesni atrodo parkus pri
meną Vokietijos miškai, negu 

apleisti Amerikos brūzgynai, 
per kuriuos sunku pereiti, ne
susidraskius blauzdų ir kel
nių. Taip pat Vokietijos inten
syvioje miškininkystėje mili
jonas hektarų miško išmaitina 
kelis kartus daugiau miško 
darbuotojų ir darbininkų, ne
gu mažiau prižiūrimuose Lie
tuvoje. Tai yra todėl, kad Lie
tuvos miškininkystė nėra in
tensyvi dėl nebuvimo rinkų 
užaugintai medienai. Popie
riaus ir celiuliozės pramonė 
yra raktas intensyvios miš
kininkystės išsivystymui Lie
tuvoje. 

Onos RukMnienės nuotr. 

1998 M. GRUODŽIO MĖN. ATMINIMUI UŽ 
MIRUSIUS „LIETUVOS VADXŲ VDLČIAT AUKOJO: 

a .a . L e o n o ir S t a s ė s L a n i a u s k u atm.: Elena 
Olšauskienė - $100; 

a.a. dr. Vytauto Dargio atm.: Marija Kriaučiūnienė, 
Eleanora ir Mečys Valiukėnai, Daiva ir Jeff Sexton, dr. F. V. 
ir Vanda Kaunai, Asta ir Vytautas Reitneriai, Stasė Dginienė, 
Irena Kairytė, Danguolė Uginytė - $320; 

a-a. Melanijos Maskoliūnienės atm.: Milda ir Kęstutis 
Mikėnai - $50; 

a.a. Stasio Astro atm.: Michelle ir Denia Lukas - $15; 
a.a. Prano Sapalo atm.: Algis ir Teresė Kazlauskai, 

Harri8 Bank bendradarbiai (per Mildą Tallat-Kelpšienę), 
Kauff s of Miami, B. ir D. Dutko, Raimundas ir Genė Rimkai, 
Vytautas ir Aldona Šoliūnai (draugų aukos) - $290; 

a.a. Antano Kaval iūno atm.: Beth ir Tomas Dunn, Jr. -
$50; 

a.a. dr. E l e n o s A l e k s a n d r a v i č i e n ė s atm.: Birutė 
Ciplijauskaitė - $150; 

a.a. John A. Vallen atm.: Gertraud E. Vallen - $50; 
a.a. Česlovo Tumino atm.: Juozas ir Izabelė Naujaliai, 

Romas ir Michelle Naujaliai • $75; 
a-a. Juozo Linarto atm.: Marija Linartienė - $100; 
a^. Edward A. Laucius atm.: Stephanie E. Laucius—$60; 
a-a. Kosto Žalnieraicio atm.: Albina ir Harold Larson, 

C. H. Robinson International, Inc. (Oak Brook, IL), Algis 
Strimaitis, Jurgis ir Otitija Daugirdas, Giedrė Strimaitis-
Larson, Ronald ir Kathleen Higgins, Antonette Navaro, 
Vladas ir Raminta Sinkus, Thomas ir Regina McAuliffe, 
Mickevičių šeima (Michigan City, IN), Stepas Lukauskas, 
Vytas ir Aldona Vaitkus, Syhria Stinger, Dalia ir Algimantas 
Urbutis, John ir Bette Zeman, Laima Patašienė, Audrey 
Šakalys ir Karen Moore, Peter Vaicekauskas, Algis Janusas, 
Rimas ir Nįjolė Banys • $655; 

a.a. Aldonos Jankauskai tės atm.: Larisa ir Aleksas 
Jankūnai • $10. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams. .Lietuvos Vaikų viltis" padeda negaluojantiems, 
tačiau turintiems viltį ir galintiems pasveikti Lietuvos 
vaikučiams. 

wLaetuvoaVaikuvihis- ,27nW.7lSt,aiksafo,n.60«29. 



TAPTI LIETUVOS 
GARBĖS PILIEČIU YRA 

NELENGVA 

„Lietuvos rytas" rašo, kad lo-
sangelietis Kazys Karuža, nu
vykęs į savo gimtinę Vilkaviš
kio miestą švęsti savo am
žiaus 90 metų gimtadienį, tu
rėjo įrodyti, kad jis žydų tau
tybės žmonių genocide nedaly
vavo ir padovanojo Lietuvos 
Krašto muziejui savo dviejų 
šimtų tūkstančių litų vertės 
pašto ženklų kolekciją, taip 
pat ir kitų eksponatų. Tik ta
da jam buvo suteiktas Garbės 
piliečio titulas. 

To dar neužteko ir iš JAV 
lietuvių buvo gautas laiškas, 
skatinantis Vilkaviškio rajono 
merą, paveikti tarybos narius, 
kad šis vardas K. Karužai bū
tų suteiktas. 

Peršasi išvada, ar iš viso bu
vo verta dėti tiek pastangų, 
darbo ir pinigų, kad nusipirk
tų garbės piliečio titulą? 

Losangeliečiai pažįsta Kazį 
Karužą, kaip garbingą, nusi
pelniusį išeivijos patriotą lie
tuvį veikėją, todėl joks Lietu
vos garbės piliečio titulas, jam 
nėra būtinas. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

AR TEBEGALIOJA 
KOMUNISTINIŲ 

OKUPANTŲ PALIKIMAS 

„Draugo" šeštame numeryje 
(1999.01.09) vyriausia redak
torė Danutė Bindokienė re
dakciniame straipsnyje „Ne
reikia bijoti patriotizmo" rašo 
apie 1999 metų svarbias su
kaktis. Tarp kitų mini ir 1939 
metais, Vilniuje, Gedimino pi
lies kuore pirmą kartą suple
vėsavusios Lietuvos trispalvės 
sukaktį, kurią minint 1998 m. 
gruodžio 18 d., buvo sugiedota 
ir Tautiška giesmė. Autorė 
sielojasi: „Kokia tai giesmė? 
Galbūt Lietuvos himnas?" To
liau rašoma, kad tai dr. Vinco 
Kudirkos eilėraštis, 1919 me
tais oficialiai paskelbtas Tau
tos himnu, kurio pavadinimas 
pakeistas į tris pirmosios ei
lutės žodžius: „Lietuva, tėvyne 
mūsų!" 

Pirmosios Lietuvos neprik
lausomybės metu niekam nė į 
galvą neatėjo pavadinti himną 
tik Kudirkos „Tautiška gies
me", juo labiau pakeisti žodį 
„Lietuvos" į „Lietuvoj". (Tegul 
saulė Lietuvos, dabar giedama 
Lietuvoj). 

Po savaitės „Draugo" šešta
dieniniame priede (1999.01.16 
nr. 11/3) pažymėta, kad Tau
tiškos giesmės minėjime, pre
zidentas Valdas Adamkus sa
vo kalboje vėl kartojo „Tau
tiškoji giesmė". Tuo tarpu LR 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, ta pačia proga 
pasakytoje kalboje vartojo pa
vadinimą „Lietuvos himnas". 

Išeivija per ištisus 50 metų 
Lietuvos himną taip ir vadina, 
nepakeitus ir nepavertus Tau
tiška giesme. 

Kaip čia dabar yra? Komu
nistinę rusų okupaciją išgyve
nęs žmogus — Lietuvos Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis — savo kalboje vartoja 
„Lietuvos himną", o dėl komu
nistų okupacijos iš Lietuvos 
pasitraukęs ir visą laiką išei
vijoje išgyvenęs, dabar Lietu
vos Respublikos prezidentu 
išrinktas, Valdas Adamkus 
naudoja komunistų paliktą 
pakaitalą? 

Jei pirmosios Lietuvos ne
priklausomybės metu įteisinti 
Lietuvos simboliai okupanto 
buvo panaikinti ir jų vartoji
mas uždraustas, tai dabar 
praėjo pakankamai laiko juos 
atstatyti ir įteisinti. Visą laiką 
maišyti ir autoriaus žodžius, 
jam mirus, kaitalioti, tarsi 
„taisyti", nėra priimtina. 

Antanas Juodvalkis 
Burbank, IL 

MES MYLIME LIETUVĄ — 
IŠTOLO! 

Grįšim, grįšim ten, kur teka 
Nemunėlis ir Neris, 
Kur pavasarį ant tako 
Obelų žiedeliai kris. 

(B. Brazdžionis) 

Mylėsi Lietuvą iš tolo — 
Visa širdim, visais jausmais: 
Iš tolo meilė neprapuola 
Po margo marmuro 

skliautais. 
(B. Brazdžionis) 

Apie 75,000 žmonelių 1944 
m. pabėgo iš Lietuvos. Po karo 
jie pasklido Vakaruose: JAV, 
Kanadoje, P. Amerikoje, Aus
tralijoje, Europoje... 

Čia jie 50 metų „mylėjo Lie
tuvą iš tolo": šoko „Lenciū
gėlį", žaidė krepšinį, leido 
knygas, žurnalus, laikraščius; 
steigė mokyklas, stovyklas, 
kursus, klubus, organizacijas, 
sportavo, surinko daug pinigų 
LF, TF, DF ir kt.; veikė, rengė 
dideles šventes, kongresus, 
minėjimus, simpoziumus; 
lakstė į sostinę, prašė ir mal
davo nepamiršti okupuotos 
Lietuvos... „Mylėjo Lietuvą iš 
tolo..." 

1990.03.11 — Lietuva lais
va! 

Tūkstančiai lėkė pasidairyti 
po Lietuvą. Vežė dovanėlių. 
Leido knygas... 

Vien tik 1998 m. 30,000 
lankėsi Lietuvoje, paliko ten 
gal apie 60,000,000 dol., bet 
visi grįžo namo — „mylėjo Lie
tuvą iš tolo". 

Per 9 metus (1990-1999) tik 
200 sugrįžo ten, kur teka Ne
munėlis. Visi kiti vis dar „myli 
Lietuvą iš tolo": dovanos, pa
galba, L.V.V., „Saulutė", „Naš
laičių kom.", Almos fondas, 
LF, TF, Marcy Lift... „vis myli 
Lietuvą iš tolo". 

Ergo: „Mes mylime Lietuvą 
iš tolo!" 

Antanas Klimas, 
Rochester, NY 

TRADICIJŲ ŽALOJIMAS 

Kasmet Naujųjų metų išva
karėse su džiaugsmu, viltimis 
ir linkėjimais pasitinkame 
ateinančius metus, įtemptai 
stebėdami laikrodžius, sekda
mi paskutinės metų minutės 
sekundes. Restoranuose ar 
viešbučiuose Naujieji metai 
sutinkami triukšmingai, su 
muzika, pramoga ir daina. 
Amerikoje jau nuo seniai pri
imta dainuoti seną airišką 
dainą „Auld Lang Syne". Mies
tų centruose susirenka mi
nios, sproginėja ugnies salvės, 
o televizijos ekranuose rodo
mos įvairių miestų vidurnak
čio iškilmės. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Naujieji metai būdavo sutin
kami labai iškilmingai. Mano 
tėvai vykdavo į Kauno Vals
tybės teatrą pasigėrėti tradici
niu „Traviatos" pastatymu. 
Mane mažutę į Kauną tėveliai 
pasiimdavo kartu, bet palik
davo Lozoraičių šeimos na
muose tarnaičių globoje, kol 
tiek paaugau, kad jau galėjau 
eiti ir į operą. Vėliau, prara
dus tėvynę ir atsidūrus sveti
moje padangėje, Naujieji me
tai bodavo sutinkami su vil
tingai nuskambėjusiu Tautos 
himnu. 

Atvykę į Ameriką, kaip jau 
yra naujakuriams natūralu, 
laikėmės Naujojo pasaulio tra
dicijų, o susibūriavę Amerikos 
lietuviai, susirinkę savo pačių 
lėšomis pastatytuose klubuose 
ar restoranuose, Naujuosius 
metus sutinka iškilmingai ir 
linksmai. Laikrodžiui išmušus 
lemtingą valandą, sustoję gie
da Lietuvos himną ir po to 
koks nors „oficialus" asmuo 
taria trumpą sveikinimo žodį. 
Clevelando Lietuvių namuose 
jau yra įsigyvenusi Naujų me
tų sutikimo tradicija su vaišė

mis ir šokių muzika. Ir čia 
kiekvienus Naujus metus su
tikdavome su Lietuvos himnu, 
o prieš tai ir po to šokda
vome... Deja, paskutiniuoju 
metu linkstama į neigiamą, 
tradicijas ignoruojančią, pusę. 
Šiais metais Lietuvių namų 
didžiojoje salėje susirinko dai
liai pasipuošusi publika, o pa
sieniuose buvo būrys lietu
viškai nekalbančio jaunimo, 
kuris gerokai pagadino iškilią 
ir elegantišką atmosferą. Jau
nuoliai buvo apsirengę džin
sais, apglamžytais marški
niais, mėtė cigarų ir cigarečių 
nuorūkas ant grindų, pilstė 
ant žemės gėrimus ir triukš
mavo. Susidarius tokiai at
mosferai, Lietuvos himnas ne
buvo giedotas. Dalyvavusieji 
tame vakare, buvo pasipiktinę 
ir nusivylę. 

Po vidurnakčio grįžę į na
mus įjungė televiziją. Na ir 
ten kažkoks kratinys — „so
listai" staugė, rėkavo, draskė
si, taip pat buvo rodoma New 
Yorko „Time" aikštė su spro-
ginėjančiomis ugnies sal
vėmis. Naujų metų sutikimas 
garsiajame Nevados Las Ve-
gas kasino atrodė kaip koks 
primityvaus triukšmo chao
sas. Kažkur dingo laiko tėk
mės pagerbimo orumas, tai ir 
lietuvių tarpe pamažu ati
trūkstama nuo senų ir orių 
tradicijų. Jei lietuviškas jauni
mas ir pasikvietė nelietuvius 
mokslo kolegas, tai turėjo juos 
perspėti, kad prisiderintų prie 
atmosferos tiek apranga, tiek 
elgesiu. Savaime suprantama, 
kad paskutiniaisiais metais 
Amerikoje pašlijusi moralinė 
nuotaika negali nepaliesti ir 
jaunimo, tačiau mes, lietuviai, 
turime savo seną kultūrą ir 
tradicijas, kurių neturime tei
sės ignoruoti ar atsisakyti. 
Linkėtina Clevelando Lietuvių 
namams ateinančiais metais 
atrinkti publiką ir nustatyti 
vidurnakčio tradicines iškil
mes. Kai amerikiečiai atsiun
čia kvietimus į kokią šventę ar 
pokylį paprastai nurodo, kaip 
skatinama apsirengti — puoš
niai (formai) ar paprastai (ca 
sual). Tą patį turėtų daryti ir 
mūsiškiai. 

Aurelija M. Balašaitienė 
Richmond Heights, OH 

DRAUGAS, 1999 m. sausio 19 d., antradienis 

REIKIA KITOKIŲ 
VASARIO 16-os MINĖJIMŲ 

Per daugelį Lietuvos okupa
cijos metų išeivijoje susidarė 
savotiškas Vasario 16-os mi
nėjimų pobūdis. Tai yra rim
ties, nostalgijos ir vilties iškil
mingi susirinkimai su paskai
ta ir programa. Rengėjams bū
davo nelengva prisiprašyti 
„pagrindinį kalbėtoją". Tema
tika vis dažniau pasikartoda
vo: istorijos fragmentai, oku
pacijos apžvalga ir panašiai. 
Dar paprastai būna latvių, 
estų ir miesto tarybos ar kito
kio JAV pareigūno sveikini
mai. Su likusia programa mi
nėjimas užtrunka apie 3 va
landas — kai kam per ilgai. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, minėjimų pobūdis tu
rėtų būti kitoks. Dabar tai yra 
džiaugsmo šventė, linksma, o 
ne liūdno susikaupimo. Tad 
susirinkimų ceremonijas rei
kėtų sumažinti iki minimumo: 
himnas, invokacija ir tuoj pat 
meninė programa. Nebereikia 
paskaitos, nereikės ir „pagrin
dinio kalbėtojo", nei tų pa
reigūnų, ar latvio ir esto svei
kinimų. Dar gali būti vaikų 
programa scenoje. Po to — pa
gerintos vaišes — už mokestį 
prie durų ar kitaip. Pabaigai 
— šokiai jaunimui. Kažin ar 
bereikalingas vėliavų įneši
mas, kai dalis tų atstovauja
mų organizacijų praktiškai 
nebeveikia. Publikoje galėtų 
būti atitinkamas pokytis: atei
ti ne su nuleistomis galvomis, 
o su linksmai pakeltomis. 

Jurgis Gimbutas 
Arlington, MA 

Liūdėdami pranešame, kad š.m. sausio 16 d. , ilgai 
sirgusi, savo namuose mirė mano Mamytė 

A.tA. 
GERTRŪDA BURBAITĖ 

VAIČIULIENĖ 
Amerikoje, Oak Lawn, IL, išgyveno 50 metų. 
Velionė gimė 1916 m. gegužės mėnesį Skuode, Lietuvoje. 

Mokėsi Skuode ir Kretingoje. Velionė buvo žmona a.a. 
Prano Vaičiulio, sesuo a.a. dailininko Adolfo Burbos, 
mirusio 1952 m. Sibire. Liūdi brolis Bronius Burba, jo sūnus 
Gintaras, Brooklyn, NY, sesuo Adelė Kairienė su dukra 
Apolonija Lietuvoje, mirusio brolio Adolfo žmona Stefanija 
Burbienė, jos duktė Kristina, sūnus Romas ir anūkas 
Ričardas su žmona Linda. 

Velionė bus pašarvota Blake-Lamb laidotuvių namuose, 
103 St ir Cicero Ave pirmadienį, sausio 18 d. nuo 10 v.r. iki 
9 v.v. Laidotuvės antradienį, sausio 19 d. Iš laidojimo namų 
Velionė 9:30 v.r. bus atlydėta į Švč.M.Marijos Gimimio 
parapijos bažnyčią Marųuette parke ir po šv. Mišių 
palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Kviečiame 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti Jos laidotuvėse. 

Duktė Vanda Passolano ir vyras Jimmy 

AA. 
Dr. JANE ŽUKAITĖ 

GLIAUDELIENĖ 
Gyveno Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje. Mirė 

1999 sausio 16 d. 6 vai. ryto sulaukusi 82 metų. 
Gimė Rusijoje, Orio mieste, Amerikoje išgyveno 50 

metų. 
Nuliūdę liko: sesuo Aleksandra, vyras Jonas Švarai, 

dukterėčios ir sūnėnai: Aldona Leliūgienė, Vida Abara-
vičiūtė, Kęstutis Žukas, Kristine Armin, Juozas, Jonas 
ir Marija Švarai su šeimomis, svainė Teklė Žukienė ir 
kiti giminės. 

Priklausė American Medical Association virš 40 me
tų, taip pat Lietuvių Gydytojų sąjungai, BALFui, Lietu
vių Bendruomenei, Lietuvos Dukterų draugijai ir ki
toms organizacijoms. 

Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 20 d. nuo 3 iki 
9 vai. vakaro Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 
S. Califomia. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 21 d. Iš lai
dojimo namų 9:30 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių 
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Vietoje gėlių prašoma aukoti Almos Fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sesuo, dukterėčios ir sūnėnai bei kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-
0440. 

A.tA. 
VIDA HOLSWADE 

Kvietkauskaitė 
Gyveno Angel Fire, New Mexico. Mirė 1999 m. sausio 16 

d., sulaukusi 54 metų. Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: vyras Larry, sūnūs — Scott su šeima ir 

Erik; seserys — Aldona, vyras Jonas Uždaviniai; Laima, 
vyras Raimundas Kinderiai; Marika, vyras Douglas Shafer 
ir daug kitų giminių bei pažįstamų. 

Atsisveikinimas su a.a. Vida sausio 19 d. United Church, 
Angel Fire, New Mexico. Laidotuvės privačios. 

Nuliūdę: vyras, sunūs, seserys ir kiti giminės. 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Inž. JUOZAS 
VAIČJURGIS 

Jau suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Vyrą ir Tėvą, kurio netekome 1989 m 
vasario ld. 

Ui jo v*le ST. Mišios bus aukojamos vasario 14 d 9 vai 
9v Petro lietuvių parapijos bažnyčioje, South Boston, MA. 
Taip pat Sv. Mišios bus aukojamos vasario 1 d. Lietuvoje -
Kauno katedroje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus už a a. Juozą su 
mumis pasimelsti. 

Nuliūdę: žmona Valerija ir duktė Birutė su šeima 

A.tA. 
Inž. BRONIUS BAUKYS 

Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Cicero, IL. 
Mirė 1999 m. sausio 16 d. 2:45 vai. ryto sulaukęs 78 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Kunigiškių kaime, Svedesų parapi

joje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Skaudžiame liūdesyje liko: žmona Aldona Valanti -

naitė, duktė Jasmina Mandvizk, žentas Mark, duktė 
Raminta Lapšienė, žentas Raimundas ir jų vaikai Lau
ra, Kovas ir Andreja. 

A.a. Bronius priklausė Lietuvių Bendruomenei, St. 
Petersburg lietuvių klubui BALPui, Amerikos Lietuvių 
Respublikonų lygai, Amerikos Lietuvių Tautinei sąjun
gai ir Lietuvos konservatoriams. 

Velionis pašarvotas sausio 18 d. Curry & Roel laido
jimo namuose St. Petersburg Beach, FL. 

Šv. Mišios už Velionį bus atnašaujamos sausio 19 d. 
Šv. Vardo bažnyčioje, St. Petersburg, FL. Vėliau a.a. 
Broniaus palaikai bus laidojami Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Čikagoje. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai ir anūkai. 
Tel. 813-367-9089. 

A.tA. 
BARBARA TAUJENIS 

Eidimtaitė 
Gyveno Oconomovoc, WI, anksčiau Čikagoje. Mirė 1999 

m. sausio 16 d., sulaukusi 87 metų. Gimė Lietuvoje 1911 
m. lapkričio 19 d. 

Nuliūdę liko: duktė Regina Suhr, žentas Rodney, gyvena 
Palatine, TL; sūnūs: Romanas Taujenis, marti Patricia, 
gyvena St. Charles, IL ir Al Taujenis, gyvena Aurora, 
Maine; anūkai: Christina ir Victoria Mikšis, Elizabeth ir 
Alexander Taujeniai; seserys Nina ir Marytė. 

Velionė buvo žmona a.a. Taujenio ir sesuo a.a. Adolfo, 
a.a. Stepono ir a.a. Daniaus Eidimtų. -

Velionė Barbara ilgus metus dirbo Westside Veterans 
Administration ligoninės laboratorijoje; priklausė Lietuvių 
Operos chorui. 

Velionė pašarvota antradienį, sausio 19 d. nuo 5 iki 8:30 
vai. vakaro Ahlgrim & Sons laidojimo namuose, 201 N. 
Northwest Hwy, Palatine, TL. .. . 

Laidotuvės trečiadienį, sausio 20 d. Atsisveikinimas 9:30 
vai. ryto laidojimo namuose. Šv. Mišios už Velionę bus 
aukojamos St. Theresa katalikų bažnyčioje, 465 N. Benton 
St., Palatine, IL 10 vai. ryto. Po Mišių Velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje gėlių prašoma 
aukoti Lietuvos Partizanų globos fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, sūnūs, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Ahlgrim & Sons Tel 847-358-7411 

Meno mokyklėlės mokytojai ir mokiniai 

liūdi kartu su vedėja LIGUATAUTKUVTENE ir jos šeima 
brangiai 

A.tA. 
MOTINAI 

mirus. 

PADĖKA 
A-tA. 

JOANNA KIRVAITIENĖ 
Mūsų mylima Mama, Žmona ir Duktė mirė 1998 m. 

gruodžio 26 d. Buvo palaidota gruodžio 30 d. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Dėkojame kun. Antanui Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias, pamokslą ir maldas 
kapinėse. 

Ačiū Vaclovui ir Margaritai Momkams už sugiedo
tas giesmes šv. Mišių metu. 

Dėkojame Korp! Giedrai už turiningą atsisveiki
nimą ir maldas koplyčioje. 

Nuoširdus ačiū draugams ir pažįstamiems bei a.a. 
Joannos bendradarbiams ir studentams iš Moraine Val-
ley Community College taip gausiai dalyvavusiems at
sisveikinti su ja ir palydėti į kapines. 

Ačiū visiems už pareikštas užuojautas, šv. Mišių au
kas bei, vietoje gėlių, aukojusiems „Saulutei" ir dien
raščiui .Draugas". 

Dėkojame Antanui Skeiviui, Tomui Kizlaičiui ir Da
nieliui Liutikui padėjusiems mums nešti mūsų Mamos 
karstą į Amžino Poilsio vietą. 

Ačiū laidotuvių direktoriui Gerald F. Daimid už 
rūpestingą patarnavimą. 

Liūdintys: sūnūs Romas, Edvardas ir Tomas, 
vyras Kęstutis, tėvas Juozas Skeivys bei giminės 
šiame krašte ir Lietuvoje. 

_ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Sesuo Onutė Mikailaite, Nekaito Prasidėjimo Marijos seserų vienuolijos 
nare. Ji yra JAV LB Krašto valdyboje Religinių reikalų tarybos sekretorė. 

Čikagoje steigiamas lie
tuvių teatras! Vasario 3 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak., Jauni
mo centro kavinėje įvyks or
ganizacinis teatro steigimo su
sirinkimas. JAV LB Kultūros 
taryba kviečia susirinkime 
dalyvauti įvairių, su teatru 
susijusių, talentų žmones: sce
nos darbuotojus, apšvietėjus, 
aktorius... Bus sudarytas tea
tro komitetas. 

Algis ir Violeta Strikai 
nebe pirmą kartą parodo savo 
dosnumą „Draugui" — už ka
lėdines korteles jie atsiuntė 
100 dol. auką. Dėkojame! 

BALFo Cicero skyriaus 
metinis susirinkimas šau
kiamas sausio 31 d., sekma
dienį, 11 vai., Šv. Antano baž
nyčioje, kun. dr. K. Trimakas 
atnašaus šv. Mišias už gyvus 
ir mirusius skyriaus aukoto
jus ir darbuotojus. Giedos sol. 
L. Stepaitienė ir choras, var
gonuos M. Prapuolenis. Tuo
jau po pamaldų (12 vai.) para
pijos salėje bus susirinkimas 
ir užkanda. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti pamaldo
se ir susirinkime. 

Muzikalioji Strolių šeima 
- Herculis, Faustas, Povilas ir 
Tomas atliks 39-ojo „Lietuvos 
prisiminimų" pokylio menine 
programą. Pokylis vyks vasa
rio 7 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. 
Martiniąue pokylių salėje, po
kylio metu bus pagerbta Či
kagos lituanistinė mokykla, 
jos direktorė Jūratė Dovilienė. 
Šiais metais pažangiems stu
dentams bus įteikta ir pasku
tinė Eleonoros Laurin paliki
mo dovana. Pokylio rengėja 
Lietuvos Vidurio Amerikos 
apygarda visus kviečia iš anks
to užsisakyti vietas, nes susi
domėjimas šiuo renginiu vi
suomet didelis. Apie dalyvavi
mą praneškite: Evelyn Oželis 
773-254-7553 arba Mary Kin-
čius 773-927-4990. 

V. Balčiūnas, Putnam, CT, 
gavęs gražias, „Draugo" iš
leistas kalėdinių sveikinimų 
korteles, atsiuntė 100 dol. 
auką. Jam atsilyginame šir
dinga padėka! 

Pal. Ju rg io Matulaičio 
mirties 72-ros metinės (ne 
71-mos) bus minimos sekma
dienį, sausio 24 d., 10:30 vai. 
r. šv. Mišiomis Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje. Po Mišių minėjimas tę
siamas parapijos salėje. Minė
jimą ruošia Nekalto. Pr. M. 
Marijos seserų vienuolijos 
Čikagos ir apylinkių rėmėjai. 
Visi kviečiami. Po minėjimo 
visi raginami dalyvauti 3 
v.p.p. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje „Daina
vos" ansamblio ruošiamame 
religiniame koncerte. 

Prašome ateit i į talką — 
šeštadienį, sausio 23 d., 10 
vai. ryto į talpintuvą bus 
kraunami „Saulutės", Lietu
vos Vaikų globos būrelio, siun
tiniai. Renkamės 9:45 v.r. apa
tinėje mašinų aikštelėje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemon-
te. Bus apie 300 dėžių. „Sau
lutė" yra dėkinga už pagalbą 
surenkantiems suaukotus 
daiktus, juos skirstantiems ir 
pakuojantiems bei padedan
tiems sukrauti išsiuntimui. 
Pakavimą tvarko Raminta 
Marchertienė, tel. (630) 243-
9488. 

Algimanto Kezio fotogra
fijų paroda J3ūties fragmen
tai" atidaroma Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, Illinois 
sausio 23 d., šeštadienį, 7:30 
v.v. Tai kasmetinė Algimanto 
Kezio fotografijų paroda, spa
lio mėnesį keliavusi Lietuvoje 
(Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Mažeikiuose), da
bar eksponuojama Lemonte. 
Parodą lydi gražiai išleista 
knyga, kurią parodos metu 
bus galima įsigyti. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

Dr. Aldona Juozevičienė, 
Oak Lawn, EL, kartu su pre
numeratos mokesčiu pridėjo 
100 dol. dienraščio leidybai 
paremti. Labai dėkui! 

Edward T. Pocius, Oak 
Lawn, IL, ne tik atsilygino už 
„Draugo" prenumeratą, bet 
pridėjo 105 dol. auką. Dėkui 
už paramą! 

A.a. Janės Kirvaitienės 
laidotuvėse, kai kurie draugai 
suaukojo pinigų gėlėms, o jos 
vyras Kęstutis Kirvaitis iš 
aukų 50 dol. skyrė ,.Draugui". 
Nuoširdžiai užjaučiame J. Kir
vaitienės vyrą ir sūnus; už 
auką dėkojame. 

Religinis koncertas .Au
kos keliu...grįžtu pas Tave" 
įvyks sekmadienį, sausio 24 
d., 3 val.p.p. Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama dalyvauti šiame koncer
te ir pasiklausyti gražios reli
ginės muzikos. Koncerte daly
vauja solistė Lijana Kopūstai-
tė-Pauletti, „Dainavos" an
samblis ir orkestras. Bilietai 
gaunami „Seklyčioje". 

Lietuviu kar ių veteranu 
sąjunga „Ramovė" Čikagos 
skyriaus metinis narių susi
rinkimas vyks sausio 24 d., 
sekmadienį, 12 vai., Jaunimo 
centro patalpose. Kviečiami 
visi skyriaus nariai susirin
kime dalyvauti. 

JAUNIMO CENTRO 
METINĖ ŠVENTĖ 

bą šių pastatų priežiūrai bei 
administravimui. Už jos pasi
šventimą įteikė gėlių puokštę. 
Jis taip pat dėkojo gausiems 
aukotojams, kurie šios vaka
rienės metu paaukojo iki 
12,000, susidariusioms patai
symo išlaidoms apmokėti. Di
džiausią auką įteikė dr. An
tanas Razma — 7,500 dol., 
gautą iš Lietuvių fondo. Po 
500 dolerių aukojo Irena Kai
rytė ir Gražina Liautaud. Pir
moji šių pastatų direktorė Ire
na Kriaučeliūnienė įteikė 300 
dolerių auką. Kiti įteikė po 
mažesnes sumas. 

Marytė Utz, šių pastatų tik
roji „širdis", pasidžiaugė, kad 
salė yra užpildyta rėmėjais. 
Dėkojo Skirmantei Miglinie-
nei, einančiai administrato
rės pareigas, už jos pastangas 
išlaikyti šiuos namus kuo 
gražiau ir pritraukti kuo dau
giau lankytojų. Dėl jos malo
naus būdo padaugėjo lanky
tojų ir renginių. Taip pat dė
kojo JC valdybos nariams: 
Liudui Ramanauskui, Kristi
nai Likanderytei, Dainai 
Dumbrienei, Antanui Paužuo-
liui, Jonui Paroniui, Kazimie
rui Rožanskui ir Ramunei Lu-
kienei už įdėtą darbą JC gero
vei. Ji pasidžiaugė gražiu 
bendradarbiavimu su JC tary
ba ir tėvais jėzuitais. 

Atvykus jėzuitų provincijo
lui kun. Antanui Saulaičiui, 
tarybos pirmininkas buvo su
šaukęs visus tarybos narius 
pasitarimui su tikruoju šių 
namų šeimininku. Jam buvo 
duotas klausimas dėl Jaunimo 
centro ateities. Kun. A. Sau-

Čikagos lituanistines mokyklos mokiniai Viktorija Biskyte ir Gediminas 
Biolskuf Kalėdų eglutes šventėje. 

Nuotr. Vlado Žukausko 

Jau tapo tradicija Jaunimo 
centre rengti pasisvečiavimą, 
kuris vyksta kas metai gruo
džio mėn. pirmąjį sekmadie
nį. 

Pokylis pradedamas Mišio
mis tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Šv. Mišias aukojo kun. Algir
das Paliokas, SJ. 

Mišių metu giedojo solistai 
Margarita ir Vaclovas Mom-
kai. Po šv. Mišių visi rinkosi 
į JC didžiąją salę, kuri buvo 
išpuošta kalėdiškai. 

Tarybos pirmininkas Vaclo
vas Momkus sveikino gausiai 
susirinkusius Jaunimo centro 
rėmėjus, pabrėždamas, kad 
šie namai yra atviri visiems 
lietuviams. Taip pat pažymė
jo, kad daug renginių rengia 
tautiečiai, neseniai atvykę iš 
Lietuvos. Tolesniam vadova
vimui pakvietė Dainą Dum-
brienę, einančią sekretorės 
pareigas JC valdyboje. Ji dė
kojo svečiams, rėmėjams ir 
nuolatiniams nariams už atsi
lankymą, kartu pabrėždama, 
kad ir ji jaunystėje praleido 
daug metų, dalyvaudama su
sirinkimuose, tautinių šokių 
pamokose bei lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetuose. 
Tai gražūs ir malonūs prisi
minimai. 

Kalbėjo Lietuvos gen. gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza, 
linkėdamas JC vystyti lietu
višką veiklą dar daug metų. 
Centras jaunėja ir jis bus rei
kalingas ateinančioms kar
toms. 

A. Babonas, Klaipėdos uni
versiteto profesorius, atvykęs 
iš Lietuvos, pasidžiaugė, kad 
galįs pasinaudoti Jaunimo 
centro patalpose sukrautais 
archyviniais leidiniais. 

Meninę dalį atliko muzikas 
Algimantas Barniškis su prof. 
Algiu Babonu, kuris skambi
no pianinu. Buvo padainuotos 
trys dainos. 

Kun. A. Paliokas, SJ. sukal
bėjo maldą prieš pradedant 
puotą ir taip pat prašė 
Aukščiausiojo, kad laimintų 
Jaunimo centro darbuotojus ir 
rėmėjus. 

Po vakarienės ir laimėjimų 
tarybos pirmininkas dėkojo 
JC administracijos valdybos 
pirmininkei Marytei Utz už 
jos pasiaukojimą ir įdėtą dar-

lllinois valstijos iždininkės Judy Baar Topinka priesaika š.m. sausio 11d Springfield, IL. IS kaires: teisėjai! Vi-
towich, Judy Baar Topinka, jos sūnus kpt. Topinka ir jo žmona. Visos nuotraukos is Springfieldo — Vytauto Ja-
sinevičiaus. 

GUBERNATORIAUS 
INAUGURACIJA 
SPRINGFIELDE 

Atstovaudami Lietuvių Res
publikonų lygai, aš ir Leonas 
Maskaliūnas sausio 11 d. nu
vykome į Springfieldą, Illino-
jaus valstijos sostinę, kad da
lyvautume gubernatoriaus 
George H. Ryan ir kitų, į svar
biausius valstijos postus iš
rinktų, pareigūnų inauguraci
joje. 

Springfieldo oras buvo pana
šus į Čikagos, gal 15 laipsnių 
šaltesnis. Pats miestelis atro

dė visai tuščias, be jokio judė
jimo. Didžiausias mūsų rūpes
tis buvo surasti vietą mašinai 
pastatyti. Visi garažai pilni, 
uždaryti. Bet laimė mums vis
gi nusišypsojo - prie policijos 
pastato suradome tuščią viete
lę-

Kai atsiradome Prairie Ca
pital Covension Center, jo salė 
buvo jau beveik pilna (joje tel
pa apie 10,000 žmonių). Tik 
aukščiausiame balkone dar 
matėsi laisvų vietų. Priekyje -
milžiniška tribūna, kurioje su
sodinti visi garbingi svečiai ir 
inauguracijos dalyviai. Tribū-

laitis, Lietuvos — Latvijos jė
zuitų provincijolas užtikrino, 
kad šie pastatai nebus par
duoti, kol jie bus reikalingi 
lietuvių visuomenei ir patys 
pajėgs išsilaikyti. O dėl jė
zuitų vienuolyno, tai lietuvių 
jėzuitų reikalas, ir jie ieškos 
būdų padaryti vienuolyno pa
talpas naudingomis. Kiek 
sunkiau su pagalba kun. 
Juozui Vaišniui. Dar nėra 
Lietuvoje kunigų, kuriuos 
galėtų siųsti į svetimas vals
tybes, be to ir Lietuvoje yra 
didelis kunigų trūkumas. 
Poros metų laikotarpyje rei
kalai turėtų pagerėti. Kun. 
Antanas Saulaitis taip pat dė
kojo tarybai ir valdybai už 
pastangas išlaikyti Jaunimo 
centrą lietuvybės židiniu. 
Šiuose pastatuose yra su
kaupta daug archyvinės me
džiagos, meno vertybių ir 
meilės savajam kraštui — 
Lietuvai. Taip pat džiaugėsi, 
kad ir neseniai atvykę tautie
čiai naudojasi šiomis patalpo
mis. Jis pabrėžė, kad yra 
žmonių, kurie užsiima gan
dais ir gąsdinimu, esą čia ne
saugu. Šių dienų žmonijai 
mažai kreipiant dėmesio į 
moralę, teisingumą, darosi 
nesaugu, kur tik begyventum. 
Mums visiems reikia parodyti 
daugiau meilės vienas kitam, 
nesiremti gandais ir parodyti 
prisirišimą prie šios lietuvy
bės žiburio, taip, kaip mes ro
dėme anksčiau. Bendromis jė
gomis išlaikysime šiuos pasta
tus ir ateinančioms kartoms. 

A. Paužuolis 

Naujojo gubernatoriaus inauguracijos iškilmėse. Ii kairės Illinois Lietu
vių respublikonu lygos valdybos narys Leonas Maskaliūnas, Brenda Ed-
gar ir buvęs gubern. J im Edgar 

Vytautas Jasinevičius 'kairėje) ir buvęs Illinois gubern. Jim Thompson. 

Illinois gubernatoriaus George Ryan inauguracijos iškilmėse. Spnngfield. IL. U kairės valstijos itd. Judy Baar 
Topinka, buvęs gubernatorius Jim Edgar. jo žmona Brenda. JAV Kongreso narys John Shimkus. 

nos šonuose sėdėjo orkestrų 
muzikantai. 

Inauguracįjos ceremonijos 
pradžioje į tribūną buvo pak
viesti visi garbingi svečiai ir 
įneštos vėliavos. Jas nešė ar
mijos, laivyno, aviacijos atsto
vai ir jūrų pėstininkai. Buvo 
pristatyti visi svarbūs asme
nys - naujai išrinktas Atstovų 
rūmų pirmininkas J. Dennis 
Hastert iš Illinojaus vaistuos, 
JAV Kongreso narys John 
Shimkus, Čikagos meras Ri-
chard J. Daley ir kiti garbingi 
svečiai. Ceremonija vyko labai 
įdomiai - pasikeisdami grojo 
du orkestrai, solistai dainavo 
patriotines dainas. 

Iškilmingai programai pasi
baigus, suspėjome susitikti su 
Pat Michalski, Atstovų rūmų 
pirmininku J. Dennis Hastert, 
gubernatoriumi Jim Edgar ir 
jo žmona Brenda (jai buvo per
duotos nuotraukos, darytos jų 
apsilankymo Lietuvoje metu), 
sutikome ir buvusį guberna
torių Jim Thompson. 

Po inauguracijos ceremonijų 
nuvykome į Capitol rūmus, 
kad aplankytume naujai per
rinktą valstijos iždininkę Judy 
Baar Topinka. Prie jos rašti
nės durų būriavosi daug no
rinčių ją pasveikinti draugų ir 
pažįstamų. Mus, senus pažįs
tamus, J. Baar Topinka labai 
šiltai sutiko. Pasikalbėjusi su 
mumis, valstijos iždininkė už
siminė apie Marąuette Parko 
lietuvių paminklą, ji sakė, jog 
pradėjo tuo reikalu rūpintis. 
Deja, dėl žmonių spūsties il
giau pasikalbėti negalėjome, 
tačiau suspėjome pasisveikinti 
su Čikagos meru Richard J. 
Daley ir su JAV Atstovų rūmų 
pirmininku J. Dennis Hastert, 
kurie taip pat valstijos iždi
ninkei atvyko palinkėti sėk
mės. 

Po šių įdomių susitikimų 
nutarėme, kad jau laikas pa
galvoti apie grįžimą į namus 
ir, gerais įspūdžiais pasisoti
nę, pasukome mašiną Čikagos 
link. 

Vytautas Jasinevičius 

SKELBIMAI 
• Greitai persiunčiame ir 

pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel. 
773-434-7919, 630-257-6838, 
1-888-616-2147 Atlantic 
Ezpres* Corp. (§k) 

• Nemira Šumskienė, 
Chicago, IL, ir Vytautas ir 
Aldona Šarkai, Cashiers, NC, 
kiekvienas globoja po du na
šlaičius Lietuvoje. Pratęsdami 
jiems globą kitiems metams, 
visi atsiuntė po $300. Vaikų 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globok komitetas, 
2711 West 7 1 * 8 t , Chicago 
IL 60829. (ik.) 

• Prie 66 8t ir Kedsie Ave 
išnuomojamas 3 kamb. butas. 
Kreipus: teL 708-426-7160. (*.) 


